
HAKEMUS PÄIHDE JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN 
                   PALVELUASUMISEEN 1(2) 
  
  Hakemuksen saapumispäivä _____/_____20____ 
 

Postiosoite Puhelinvaihde Sähköposti   Internet 
Koulukatu 2 02 677 3111 etunimi.sukunimi@kessote.fi  www.kessote.fi 
29200 HARJAVALTA    
 
 

HENKILÖTIEDOT Sukunimi 
 

Henkilötunnus 

 Etunimet 
 

Puhelinnumero 

 Osoite 
 

Postitoimipaikka 

 Asuminen 
□ yksin                              □ yhdessä        

 
kenen kanssa _______________ 

LÄHIOMAINEN  
 

Nimi Sukulaisuussuhde 

 Osoite 
 

Postitoimipaikka 

  Puhelinnumero 
 

EDUNVALVOJA Asioidenhoitaja/edunvalvoja 
□ asioidenhoitaja          □ määrätty edunvalvoja 

 
□ edunvalvonta vireillä 

 Nimi 
 

Sukulaisuussuhde 

 Osoite 
 

Postitoimipaikka 

  Puhelinnumero 
 

NYKYISET  
HOITOSUHTEET 

                                                               Käyntikerrat 
□ Kotihoito                                                  ______/vrk  ______/vko  ______/kk 
□ Mielenterveyskeskus                             ______/vrk  ______/vko  ______/kk 
□ Psykiatrinen sairaanhoitaja                  ______/vrk  ______/vko  ______/kk 
□ Päihdeklinikka                                         ______/vrk  ______/vko  ______/kk 
□ Kotiin vietävä päihdetyö                       ______/vrk  ______/vko  ______/kk 
□ Muut käynnit, mitä______________  ______/vrk  ______/vko  ______/kk 
□ Läheisten tuki                                          ______/vrk  ______/vko  ______/kk 

MUUT TUKI- 
TOIMET 

□ Kuntouttava päivätoiminta             □ Turvapalvelu                  □ Kuljetuspalvelu                  
□ Kylvetyspalvelu                                 □ Saattaja-apu/asiointi 
□ Ateriapalvelu, kuinka usein?:_______________________ 
□ Lyhytaikaishoito, missä ja kuinka usein?:____________________________ 
□ Muu, mikä, missä ja kuinka usein?:________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

VAIKEUDET 
 
 
 
 
 

Mitä vaikeuksia sinulla on nykyisessä asumisessa? 
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ARVIO  
PALVELUTAR- 
PEESTA 

Päivittäinen hoidon tarve? 
 
 
 
 

 Minkä palvelun avulla arvioisit vielä pärjääväsi kotona? 
 
 
 
 

ASUMISPAL- 
VELUN TARVE 

□ Tukiasuminen                □ Palveluasuminen               □ Tehostettu palveluasuminen 

KELAN HOITO- 
TUKI 

□ Alin          □ Korotettu         □ Erityis-        □ Vammaistuki       □ Tarkistus vireillä 

SUOSTUMUS Annan luvan itseäni koskevien tietojen käsittelyyn moniammatillisessa sosiaali- ja 
terveystoimen arviointi- ja sijoitustyössä sekä näiden tietojen luovuttamiseen 
tulevaan asumisyksikkööni. 

ALLEKIRJOITUKSET Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen. 
____________________________________________________________________ 
Paikka ja aika 
____________________________________________________________________ 
Hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitus 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
Nimen selvennys 

 

TARVITTAVAT LIITTEET: 

- Selvitys terveydentilasta, esim. epikriisi ja/tai lääkärin diagnoosi ja saamastasi hoitotuesta 
- Mahd. nykyisen hoitotahon/läheisen arvio fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä 

 

HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE: 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

 

 

Lisätietoja antaa:_____________________________________________________________________ 
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