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Siivouspalvelu

Piha-/lumityöt

alkaen

alkaen 

alkaen 

Hakijan nimi Puhelin

Osoite

HAKIJAN TIEDOT 

HAETTAVA PALVELU

Perheen muut jäsenet: nimi ja syntymävuosi

Hoidon tarve sekä sisältö / tehtävä

Sairaudet

Perustelut

Lisätietoja

Hakemus palvelusetelistä
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Saapumispäivämäärä       .   . 20 



      . . 20 
Paikka

Tietojen antajan allekirjoitus

TULOSELVITYS

Tulot kuukaudessa
Nimi ja henkilötunnus

Palkkatulot

Eläkkeet (mikä eläke ja maksaja)

Kela, hoitotuki

Muut tulot (vuokra-, korko-, osinko-, 
metsä ym. tulot)

Talletukset (liitteeksi tiliotteet 
kaikista tileistä)

  Suostun tämän hakemuksen käsittelyssä tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta

  Annan luvan terveydenhuollon potilastietojärjestelmän tietojen käyttöön

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Puoliso

TULOT euroa/kk

Hakija

TULOT euroa/kk

Päiväys

HAKEMUKSEN PALAUTUS OSOITTEESEEN

Eurajoki
Palveluohjaaja 
Palvelukeskus Jokisimpukka 
Rantaperentie 1,  
27100 Eurajoki

Harjavalta 
Palveluohjaaja 
vanhainkoti Hopearanta, 
Suvannontie 2, 
29200 Harjavalta

Kokemäki
Palveluohjaaja 
Palvelukeskus Henrikinhovi, 
Iltarusko 1,  
32800 Kokemäki 

Nakkila
Palveluohjaaja 
Palvelukeskus Hyppinki, 
Penttiläntie 2,  
29250 Nakkila


	Hakijan nimi: 
	Puhelin: 
	Osoite: 
	Perheen muut jäsenet nimi ja syntymävuosi 1: 
	Perheen muut jäsenet nimi ja syntymävuosi 2: 
	Sairaudet 1: 
	Sairaudet 2: 
	Sairaudet 3: 
	Hoidon tarve sekä sisältö  tehtävä 1: 
	Hoidon tarve sekä sisältö  tehtävä 2: 
	Hoidon tarve sekä sisältö  tehtävä 3: 
	Perustelut 1: 
	Perustelut 2: 
	Perustelut 3: 
	Perustelut 4: 
	Lisätietoja 1: 
	Lisätietoja 2: 
	Lisätietoja 3: 
	Suostun tämän hakemuksen käsittelyssä tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta: Off
	Annan luvan terveydenhuollon potilastietojärjestelmän tietojen käyttöön: Off
	Paikka: 
	Kotihoito: Off
	Siivouspalvelu: Off
	Piha-/lumityöt: Off
	Kotihoito alkaen kk: 
	Kotihoito alkaen vuosi: 
	Kotihoito alkaen pvä: 
	Siivouspalvelu alkaen pv: 
	Siivouspalvelu alkaen kk: 
	Siivouspalvelu alkaen vuosi: 
	Piha-/lumityöt alkaen pv: 
	Piha-/lumityöt alkaen kk: 
	Piha-/lumityöt alkaen vuosi: 
	Nimi ja henkilötunnus puoliso: 
	Hakija TULOT yhteensä / kk: 
	Puoliso TULOT yhteensä / kk: 
	Hakija eläke 2 euroakk: 
	Hakija eläke 3 euroakk: 
	Hakija eläke 4 euroakk: 
	Hakija eläke 5 euroakk: 
	Puoliso eläke 2 euroakk: 
	Puoliso eläke 3 euroakk: 
	Puoliso eläke 4 euroakk: 
	Hakija Kela hoitotuki: 
	Puoliso Kela hoitotuki: 
	Hakija talletukset euroakk: 
	Hakija muut tulot 3 euroa/kk: 
	Muu tulo 2: 
	Muu tulo 1, mikä: 
	Hakija muut tulot euroakk: 
	Muu tulo 3: 
	Puoliso muut tulot euroakk: 
	Puoliso muut tulot 2 euroa/kk: 
	Puoliso muut tulot 3 euroa/kk: 
	Hakija muut tulot 2 euroa/kk: 
	Puoliso talletukset euroa/kk: 
	Eläke 2: 
	Eläke 3: 
	Eläke 4: 
	Eläke 5: 
	Eläke 6: 
	Hakija eläke 6 euroakk: 
	Puoliso eläke 6 euroakk: 
	Puoliso eläke 5 euroakk: 
	Allekirjoituspv: 
	Allekirjoituskk: 
	Allekirjoitusvuosi: 


