
KONNEVEDEN KUNTA 
Kauppatie 25 
44300  KONNEVESI Hakemus saapunut: 

____/_____ 20_____ 

Postiosoite  Puhelin 
Kauppatie 25  0400 175 493 
44300  KONNEVESI 

HAKEMUS: PALVELUASUMINEN 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Osoite Puhelinnumero 

Lähiomaisen/asioiden hoitajan nimi Suhde asiakkaaseen 

Osoite Puhelinnumero 

Pääasiallinen syy hakea palveluasumiseen 

Hakijan asu-
mis- 
olosuhteet 

Kerrostalo___    hissillinen___     
hissitön___ Rivitalo___ 
Omakotitalo___ 
Palvelutalo___ 
Muu, mikä_________________________ 

Asun yksin___ 

Asun toisen kanssa, kenen? 
______________________ 

Lisätietoja asumisesta 

Hakijan 
toimintakyky Liikkuminen sisällä: itsenäinen___   avun tarve____  vuoteeseen hoidettava____ 

Apuvälineet: rollaattori___   pyörätuoli___   henkilönosturi___ 

Muisti: normaali___   heikentynyt___  vaikea muistihäiriö___    

Lisätietoja toimintakyvystä: 

Sairaudet: 

Tarvittaessa voitte kirjoittaa lisäselvityksiä erilliselle paperille. 



 KONNEVEDEN KUNTA 
 Kauppatie 25 
 44300  KONNEVESI  Hakemus saapunut: 
    
   ____/_____ 20_____    
         
                                        
 

  
Postiosoite   Puhelin      
Kauppatie 25   0400 175 493     
44300  KONNEVESI            
      

Onko hakija tietoinen palveluasumisen hakemuksesta?     Kyllä___        Ei____ 
 
Hakijan mielipide palveluasumiseen muuttamisesta: 
 
 
 
 

 
Päiväys ja hakijan allekirjoitus 
 
_____/____  _________      ____________________________________________ 
 
 
 
Kriteerit palveluasumiseen pääsemiseksi: 
 
Tuettu palveluasuminen 
Tuettu palveluasuminen myönnetään kotihoidon myöntämisperusteiden mukaisesti. Tuetulla palvelu-
asumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa henkilökunta ei ole paikalla ympärivuorokautisesti. Palvelu-
tarpeeseen vastataan toimintakykyä tukevilla palveluilla. Asiakkaiden tulee tarvita tukea asumiseen ja ar-
jessa pärjäämiseen muun muassa alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvam-
man tai muistisairauden vuoksi. Tuettuun palveluasumiseen pääsee asiakkaaksi, jos palvelua ei voida riit-
tävällä tavalla järjestää kotiin annettavien – ja tukipalvelujen turvin. 
 
Tehostettu palveluasuminen 
Tehostetussa palveluasumisessa asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa 
apua päivittäisiin toimintoihin. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on yhteisöllistä asumista. Paris-
kunnille turvataan mahdollisuus asua halutessaan yhdessä. Hoivan lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset 
tarpeet, kuitenkin niin, että asiakasta rohkaistaan toimimaan mahdollisimman pitkälle itsenäisesti. 
 
Tehostetun palveluasumisen paikka voidaan myöntää asiakkaalle 

• jolla on huomattavasti heikentynyt fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen toiminta-
kyky ja jatkuva ympärivuorokautinen palvelujen tarve toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella. 
Asiakkaalla on hoidon ja valvonnan tarvetta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja 
vuorokauden aikana. 

• asiakas itse (jolla myöntämisperusteet täyttyvät) haluaa muuttaa tehostettuun palveluasumiseen tai 
palvelutarpeen arviossa on todettu, ettei asiakas kykene itse ymmärtämään päätöstensä seurauksia 
ja nykyiseen asumismuotoon jääminen vaarantaisi asiakkaan turvallisen hoidon toteutumisen. 
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