
  SUONENJOEN KAUPUNKI ASUNTOHAKEMUS 
 Sosiaalikeskus Hakemus on voimassa 6 kk. 
 Vanhusten asumispalvelut  Voidaan uusia soittamalla.

 Palveluasunto Numero _____________ 
 Palveluasunnon vaihto     Saapunut _____________ 

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Puhelinnumero päivisin 

Nykyinen osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite Haluatteko ilmoituksen myös sähköpostilla 
 Kyllä  En 

Arvo tai ammatti 

Siviilisääty 
 naimaton  kihloissa  avoliitossa  naimisissa  asuu erillään  eronnut  leski 

Asioiden hoito 
 Itse  Puoliso  Muu, yhteystiedot alla 

Sotaveteraani 
 Kyllä  Ei 

Sotainvalidi 
 Kyllä  Ei 

Invalidiprosentti Vahinkonumero 

PUOLISON HENKILÖTIEDOT 
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Puhelinnumero päivisin 

Nykyinen osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Arvo tai ammatti Asuu hakijan kanssa 
 Kyllä  Ei 

Muuttaa mukana 
 Kyllä  Ei 

LÄHIOMAINEN / ASIOIDEN HOITAJA 
Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite Ilmoitus myös sähköpostilla 
 Kyllä  En 

TOIVEITA YKSIKÖSTÄ TAI PALVELUTALOSTA 
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 SUONENJOEN KAUPUNKI ASUNTOHAKEMUS 
 Sosiaalikeskus 
 Vanhusten asumispalvelut 

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA 
A. ASUMISVÄLJYYS JA TALOTYYPPI 
Huoneisto tyyppi 

 1h+k/kk  2h+k/kk  3h+k  4h+k  5h+k  suurempi 
Huoneiston koko m2 Asukkaiden määrä 

Talotyyppi 
 Kerrostalo  Rivitalo  Omakotitalo  Palvelutalo / laitos  Muu, mikä 

B. VARUSTETASO JA KUNTO 
Asunnon varusteet 

 viemäri   vesijohto  lämmin vesi  lämmitys  sisä-WC  kylpyhuone 
 parveke  sauna   hissi talossa tai muutoin esteetön 

Asunnon kunto 
 erinomainen  hyvä  tyydyttävä  heikko 

Muuta mainittavaa asunnon kunnosta tai varusteista 

C. HALLINTASUHDE 
 omistaja, omistusasunto  puoliso jää asumaan  myydään  vuokrataan, vuokra €/kk: 
 päävuokralainen  alivuokralainen  muu hallintaoikeus, mikä:    
 asuu omaisten luona  

Yhtiövastike/vuokra €/kk Sisäänmuuttovuosi 

PALVELUASUNNON TARVE (Kohdat 1-4 täytetään tarpeen mukaan) 
1. LIIKUNTAKYKY

 Ilman apuvälineitä  Apuvälineiden avulla, millä: 
 Pyörätuoli, itsenäinen  Pyörätuoli, autettava 
 Vuodepotilas 

2. RUOAN VALIMISTUS, RAVINNOSTA NAUTTIMINEN
Ruoan valmistus 

 Tekee itse  Kotipalvelu  Ateriapalvelu  Omainen 
Syöminen 

 Itsenäisesti  Ruoka asetettava tarjolle  Osittain autettava  Täysin autettava 
Muuta huomioitavaa (esim. keittää itse vain perunat/puuron jne.) 

3. LÄÄKKEISTÄ HUOLEHTIMINEN
 Itse  Dosettiin jaettuna ottaa itse  Ei kykene huolehtimaan itse 
 Alkoholin tai muiden päihteiden käytössä ongelmia 

Mitä ongelmia: 

4. HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA
Peseytyminen 

 Peseytyy itse  Tarvitsee apua  Ei selviydy itse 
Pukeutuminen 

 Pukeutuu itse  Tarvitsee apua  Ei selviydy itse 
WC:ssä käynti 

 Itse  Autettava  Autettava vaipan käytössä 
Muuta huomioitavaa 
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 Sosiaalikeskus 
 Vanhusten asumispalvelut 

5. ERITYSTOIMINTA
Virtsan pidätyskyky 

 Ei ongelmia  Pientä kastelua  Käyttää vaippoja  Täysin pidätyskyvytön 
Ulosteen pidätyskyky 

 Ei ongelmia  Osittainen  Käyttää vaippoja  Täysin pidätyskyvytön 
6. RAHA-ASIOISTA HUOLEHTIMINEN

 Hoitaa itse  Omaiset  Kotihoito  Edunvalvoja 
Joku muu, kuka: 
7. PUHELIMEN KÄYTTÖ

 Itse  Vastaa, mutta ei soita  Ei käytä lainkaan 
Kykenee hälyttämään apua 

 Kyllä  Ei 
8. KOTIHOITO

 Ei lainkaan  Tilapäisesti  Säännöllinen 
Säännöllisen kotipalvelun rytmi 

 krt / vko,  krt / vrk 
 Yöpartio  Turvapuhelin  Omaisen apu viikoittain  Omaisen apu päivittäin 

Muu tukipalvelu 

9. KOTIHOIDON SAIRAANHOITOPALVELUT

 Ei lainkaan  Tilapäisesti  Säännöllinen 
Säännöllisen kotihoidon sairaanhoitopalvelujen rytmi 

 krt / vko,       krt / vrk 
10. TUET

 Kelan hoitotuki  Kelan korotettu hoitotuki  Erityishoitotuki  Omaishoidon tuki 
Muu tuki 

11. HENKINEN VIREYS
 Muistihäiriöitä Cerad-testin pisteet:  pvm: MMSE-testin pisteet:  pvm: 

Lisätietoja toimintakyvystä 

12. AISTIT
Kuulo 

 Normaali  Alentunut  Heikko 
Kuulolaite 

 Kyllä  On, mutta ei käytä  Ei ole 
Näkö 

 Normaali  Heikentynyt  Heikko 
Silmälasit 

 Kyllä  Ei 
Lisätietoja aistitoiminnoista 

13. MUUTA HUOMIOITAVAA
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 Sosiaalikeskus 
 Vanhusten asumispalvelut 

TULOT JA VARALLISUUS 

Hakija täyttää Viranomaismerkinnät 
Hakijan nykyiset 
kk-tulot, euroa 
Puolison nykyiset 
kk-tulot, euroa 
Hakijan ja puolison  
pääomatulot vuodessa 

Muut tulot 
Huomioon otettavat 
tulot yhteensä 
Omaisuuden käypä arvo, 
euroa 

Lainat ja vähennykset 
Huomioon otettava  
varallisuus yhteensä 

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi 
Mikäli tulen valituksi, suostun siihen, että antamani tiedot luovutetaan palvelutalon ylläpitäjälle. 
Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

HAKEMUKSEN LIITTEET(Toimitettava ennen palveluasuntopäätöksen tekemistä) 
 RAVA-lomake 
 Lääkärinlausunto 
 Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) 
 Verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta 
 Kiinteistöomaisuuden osalta kiinteistöverolippu 
 Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta 
 Luoton antajan todistus veloista 
 Muita liitteitä, mitä 

Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot, kuten vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot ja ne ilmene-
vät veroselvityksestä. 

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. 

Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa hakijan luottotiedot ennen asunnon tarjoamista. 

Mikäli hakija tahallisesti antaa vääriä tietoja, viranomainen voi hylätä hakemuksen. 
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