
                   Perusturvaosasto                                           HAKEMUS                    
                   Vanhusten palvelut                                       Tehostettu palveluasuminen        

Viranomainen täyttää: 
Saapunut: 
Kotikäynti: 

Hakijan nimi 
 

Henkilötunnus 
 

Osoite 
 

Puhelinnumero 

Siviilisääty:        naimaton __             avio/avoliitto __                     leski __                         eronnut__  
 
  
Asuminen  
Asuminen:                  yksin __                      puolison kanssa __                lähiomaisen kanssa__ 
  
Asumismuoto:           omakotitalo __          rivitalo __            kerrostalo __  
 
Hallintamuoto:          omistusasunto __     osuus __ %        vuokra-asunto __ 
   
 
Asioiden hoito 
Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero 
 
Sukulaisuussuhde:   

Lähiomaisen osoite  

Edunvalvoja 
 
Edunvalvontavaltuutus tehty / vahvistettu 

Puhelinnumero 
 
 

Hakijan laskut ym. raha-asiat hoitaa                               hakija itse / lähiomainen / edunvalvoja  
 
 
 

Nykyiset palvelut / tukipalvelut 
Kunnan kotihoito     on/ei                             x / vrk 
Kotihoidon yöhoito     on/ei 

Päivätoiminta   
                          

Omaishoidon tuki        on/ei Lyhytaikaishoito                                                   vrk /kk 
 

Ateriapalvelu               on/ei                            x /viikko Turvapuhelin          on / ei 
Ovihälytin               on / ei  

Kauppapalvelu Kuljetuspalvelu  
 

Vammaispalveluiden palvelut 
 
Kelan maksama eläkkeensaajan hoitotuki                      alin / korotettu / ylin 
  
Omaistenapu/ läheistenapu    
Ulkopuolelta saatu apu 
Omaisten antama apu 
 
                                     
Yksityinen kotihoito, mikä  
 
Muu hakijan saama apu 
 
 



                   Perusturvaosasto                                           HAKEMUS                    
                   Vanhusten palvelut                                       Tehostettu palveluasuminen        

Viranomainen täyttää: 
Saapunut: 
Kotikäynti: 

Avuntarve 
Asiakkaan oma näkemys tilanteestaan, jatkohoidosta sekä keskeisestä syystä, miksi ei kotona selviä:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaisen näkemys hakijan tilanteesta, jatkohoidosta sekä keskeisestä syystä, miksi ei kotona selviä: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen (ARA) tuella rakennettujen palvelutalojen asukasvalinnat 
Jos palvelutalo on saanut rakentamiseen ARA:n tukea, asiakasvalinnoissa tulee noudattaa ARA:n määrittelemiä 
ohjeita. ARA:n kohteiden asukasvalinnoissa asetetaan etusijalle palveluasumisen tarpeessa olevat vähävaraisimmat 
ja pienituloisimmat hakijat. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeuslainojen korkotuesta (604/2011) 11 a-d§ ja 
aravarajoituslaki (1190/1993) 4 a-d§. Varallisuus ei kuitenkaan ole esteenä tarkoituksenmukaisen palveluasumis-
paikan saamiselle. Varallisuusrajan ylittävät asiakkaat sijoittuvat vapaarahoitteisiin kohteisiin. Jos varallisuutta ja 
tuloja ei saada selvitettyä, asiakas ei voi sijoittua ARA-kohteeseen. Laukaan kunnan on luovutettava valvovan vi-
ranomaisen (ARA) pyytäessä asiakkaiden varallisuutta koskevat tiedot viranomaisen toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29§:n 4 kohdan perusteella. 
 

Hakijan varallisuuden selvittämiseksi pyydämme toimittamaan kopiot seuraavista asiakirjoista: 
 viimeisin päätös verokortista 
 tiedot mahdollisista metsätuloista 
 tiedot sijoitusrahastoista ja säästövakuutuksista  
 muut varat (mm. pankkitilin saldot) 

 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Annan suostumukseni hakemuksen käsittelyyn SAS-työryhmässä 
sekä tarvittavien lisätietojen hankintaan.  
 
_____________________                ___/___ ______ 
Paikka   pvm 
______________________________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
Lomakkeen ja liitteiden palautus: 
Käyntisoite: Pelloskuja 3, 41340 Laukaa  Asiakasvastaava  
Postiosoite: Kotihoitotoimisto PL 6, 41341 Laukaa  Puh. 040 528 2856   


