
                                                                HAKEMUS TERAPIAPALVELUIDEN   liite 1  
   ASUMISPALVELUIHIN 
Terapiapalvelut 
   Haapajärvi     Pyhäjärvi      Reisjärvi 
      Saapunut: __________ 

  

                                     
 
HAKIJAN  
HENKILÖTIEDOT 

Nimi 
 
 

Henkilötunnus 

Nykyinen kotiosoite 
 
 
  

Puhelinnumero 

Perhesuhde 
 Naimaton    Naimisissa     Avoliitto     Leski    Eronnut 

Väestökirjalain mukainen kotipaikka 
 

Puolison nimi  
 

Puolison henkilötunnus 

 Lähiomaiset / läheiset henkilöt; nimi, osoite ja puhelinnumero 
 

Onko hakija 
edunvalvonnan 
piirissä 

                                                                     Edunvalvojan nimi ja osoitetiedot: 
  Ei                           Kyllä                                   

Nykyinen  
asumismuoto 

 
 Asuu yksin              Asuu toisen kanssa,   kenen?  

       
 Palveluasuminen,  paikka:                     

     

Haettava 
asumispalvelu 
 

 
 Tuettu asuminen (asuu omassa asunnossa ja selviytyy tukikäyntien avulla) 
 Palveluasuminen (ei yövalvottua, henkilökunta paikalla päiväsaikaan) 
 Tehostettu asuminen (työntekijät paikalla ympärivuorokauden) 
 Intervallijakso (lyhytaikainen tuettuasuminen) ajalle: 

Oma perustelu 
hakemukselle 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Lyhyt kuvaus  
terveydentilasta       
 (esim. diagnoosi, 
 hoitojakso)  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 ALLE-   
 KIRJOITUS 
 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja annan oikeuden tietojen tarkastamiseen 
Tietojani saa luovuttaa yhteistyötahoille 

 
Paikka ja aika                                        Hakijan allekirjoitus 
                                                               (poikkeustapauksessa hakijan edustaja, omainen tai                                                              
                                                               holhooja) 
 
______________________  ____/____20____          __________________________________________ 

Hakemus toimitetaan:  
 Ppky Selänne  Ppky Selänne  Ppky Selänne 
 Terapiayksikkö Mielenvireyskeskus Mielenterveysneuvola 
 Männistönkatu 6 Potilaspolku 4 Savikontie 1  
 85800 Haapajärvi 86800 Pyhäsalmi 85900 Reisjärvi 
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