
    

 

 

 

   

  

 

        

  

    

  

    

 

  

 

 

 

  

Hakemus palautetaan ASUNTO- JA PALVELUHAKEMUS saap.________2021 

VANHUSTENPALVELUT □ Vanhusten rivitalot

Kristiina Kehusmaa □ Asumisyksiköt

Keskustie 81, 95300 TERVOLA □ Intervallihoito vuodeosastolla

Vanhusten rivitaloilla on 22 asuntoa, joista yksi asunto on kaksio ja muut ovat yksiöitä. Tehostetun 
palveluasumisen asumisyksiköitä on kolme (Pihakullero, Kotikullero ja Jokikullero). Niissä on 
yhteensä 31 yhden hengen asuntoa ja 3 kahden hengen asuntoa. 

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi ja entiset nimet Etunimet 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Nykyinen osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Siviilisääty 
□ naimaton □ avoliitossa □ naimisissa □ eronnut □ leski

PUOLISON HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi ja entiset nimet Etunimet 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

□ Asuu hakijan kanssa □ Muuttaa hakijan kanssa Postinumero ja postitoimipaikka 

LÄHIOMAISEN / ASIOIDEN HOITAJAN YHTEYSTIEDOT 

Sukunimi ja etunimet 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

KÄÄNNÄ 



 

 

 

  

 

                   
            

 

 

          

  

         

              

           
             

  
     

 

  

________________________________________________________________________________________ 

ASUNNON PÄÄASIALLINEN TARVE 

□ Nykyinen asunto asumiskelvoton, miten?_____________________________________________________ 

□ Nykyisessä asunnossa on liikunnallisia esteitä, mitä? __________________________________________ 

□ Käytän liikkumisen apuvälineitä, mitä?_______________________________________________________ 

□ Terveydentilani vaatii muuttoa toiseen asuntoon 

□ Tarvitsen toisen henkilön apua 

Tarvitsen apua seuraavissa asioissa: 

□ Aamutoimet □ Iltatoimet □ WC-käynnit □ Peseytyminen □ Ruoan valmistaminen □ Syöminen 

□ Lääkkeiden otto ja annostelu □ Kaupassa käynti □ Siivous □ Pyykin pesu □ Lukuapu 

□ Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpito 

□ Jossain muussa, missä?________________________________________________________________ 

Lisätietoja / muita syitä: (esim. sairaudet/vammat)________________________________________________ 

Asunnon kiireellisyys □ Erittäin kiireellinen □ Kiireellinen □ Vähemmän kiireellinen 

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA 

Nykyinen asunto □ rivitalo □ omakotitalo □ muu:_______ □ oma  □ vuokra □ muu:_________ 

Varustetaso □ viemäri □ vesijohto □ lämmin vesi  □ keskus/sähkölämmitys □ sisä -wc 

□ kylpy- tai suihkuhuone □ oma sauna □ parveke □ puulämmitys 

Asunnon kunto □ erinomainen □ hyvä □ tyydyttävä □ heikko 

Liittäkää hakemukseenne selvitys ennakonpidätysperusteista tai muu selvitys josta selviää 
eläkkeen- ja muut suorituksen maksajat sekä verotustodistus viimeksi vahvistetusta 
verotuksesta. 

Hakijan allekirjoitus Päiväys 
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