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PALVELUASUNTOHAKEMUS JA SELVITYS PALVELUASUMISTA VARTEN

Sukunimi ja etunimet

 Henkilötiedot:

Henkilötunnus

Nykyinen osoite Postinro  ja -toimipaikka

Puhelinnumero kotiin Matkapuhelinnumero

 naimaton   eronnut leski  avioliitossa   asuu erillään  avoliitossaSivilisääty

Ammatti Syntymäpaikka

HAKIJA TÄYTTÄÄ

 Vakituinen asuinkunta, alkaen

 Avio / avopuolison henkilötiedot:  täytetään vain, jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon

Sukunimi (os.) Etunimet

Nykyinen osoite Henkilötunnus

 Vakituinen asuinkunta,  alkaen Asioiden hoitaja / edunvalvoja

 Lähiomaiset

 Haettava huoneisto:  Sastamalakoti

Osoite Asunto

Huoneistotyyppi Koko  m2

Nykyinen osoite

Sukunimi (os.)
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 Tiedot nykyisestä asumisesta:

 omistusasunto   vuokra-asunto   omakotitalo  rivitalo kerrostalo

Huoneistotyyppi Koko  m2

 Varustetaso

 viemäri   vesijohto   lämminvesi   keskus/sähköl.   sisä-wc   kylpy / suihku

 Tulot ja varallisuus:

Bruttokuukausitulot

 ENSISIJAINEN PALVELUASUMISTARPEEN SYY:

 TOIMINTAKYKY:

 Liikkumiskyky:  itsenäisesti

 yhden / kahden avustamana

 muistuteltava / ohjattava saateltava / taluteltava pyörätuolilla kuljetettava

 pyörätuolilla itsenäisesti kepin / rollaattorin avulla

 Psyykkinen tila:  normaali ja asiallinen

 sekava ja levoton muistamaton

 muisti alentunut masentunut

 Selvitä tarkemmin:

 Syöminen:  itsenäisesti  tarvitsee vähän apua  tarvitsee paljon apua

 annostelee ruoan itse

Selvitä millaista apua:

 €

MMSE  pvm: Muu, mikä?  pvm:

 tyyppi: asumismuoto:



 Peseytyminen

Selvitä millaista apua:

 itsenäisesti  tarvitsee vähän apua  tarvitsee paljon apua

 täysin pestävä

 WC-käynnit

Selvitä millaista apua:

 itsenäisesti  tarvitsee vähän apua  tarvitsee paljon apua

 täysin käytettävä

 Virtsanpidätyskyky  normaali  kastelua ajoittain  kastelua usein

 vaippalupa  kestokatetri  muu, mikä?

 Pukeutuminen / 
 riisuutuminen

Selvitä millaista apua:

 itsenäisesti  tarvitsee vähän apua  tarvitsee paljon apua

 täysin puettava

 Ulosteen pidätyskyky  normaali  tuhrii ajoittain  tuhrii jatkuvasti

 ei pidätyskykyä

Hakemus on voimassa 3 k, jonka jälkeen se on päivitettävä. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia 
vastaavaksi. Liitä mukaan lääkelista, kopio verotustodistuksesta, tulotodistus sekä tarvittaessa epikriisi tai lääkärinlausunto.

 Hakijan allekirjoitus

Allekirjoitus:
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 Perussairaudet:

 Lääkitys:

 Paikka ja aika:

 Vakuutan edelläolevat tiedot oikeiksi
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PALVELUASUNTOHAKEMUS JA SELVITYS PALVELUASUMISTA VARTEN
 Henkilötiedot:
Sivilisääty
HAKIJA TÄYTTÄÄ
 Vakituinen asuinkunta, alkaen
 Avio / avopuolison henkilötiedot:
 täytetään vain, jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon
 Vakituinen asuinkunta,  alkaen
Asioiden hoitaja / edunvalvoja
 Lähiomaiset
 Haettava huoneisto:
 Sastamalakoti
 m2
 Tiedot nykyisestä asumisesta:
 m2
 Varustetaso
 Tulot ja varallisuus:
 ENSISIJAINEN PALVELUASUMISTARPEEN SYY:
 TOIMINTAKYKY:
 Liikkumiskyky:
 Psyykkinen tila:
 Selvitä tarkemmin:
 Syöminen:
Selvitä millaista apua:
 €
MMSE
 pvm:
Muu, mikä?
 pvm:
 tyyppi:
 asumismuoto:
 Peseytyminen
Selvitä millaista apua:
 WC-käynnit
Selvitä millaista apua:
 Virtsanpidätyskyky
 Pukeutuminen /
 riisuutuminen
Selvitä millaista apua:
 Ulosteen pidätyskyky
Hakemus on voimassa 3 k, jonka jälkeen se on päivitettävä. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. Liitä mukaan lääkelista, kopio verotustodistuksesta, tulotodistus sekä tarvittaessa epikriisi tai lääkärinlausunto.
 Hakijan allekirjoitus
Allekirjoitus:
 Perussairaudet:
 Lääkitys:
 Paikka ja aika:
 Vakuutan edelläolevat tiedot oikeiksi
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