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Täytä ja allekirjoita hakemus. Lähetä hakemus osoitteeseen Sointu Senioripalvelut, vuokra-asunnot, 
Nuolialantie 46 D, 33900 Tampere. Lisätietoja arkisin klo 9-15 puh. 044 4919160. 

 
Palvelutalojen asuntojen hakijoiden valintaperusteet ovat asunnontarve, varallisuus ja tulot. 
Palveluasuminen on tarkoitettu paljon apua tarvitseville vanhuksille, jotka puutteellisen 
toimintakyvyn vuoksi tarvitsevat apua ja tukea asumisen mahdollistamiseksi. 

1. HENKILÖTIEDOT 

1.1. Hakijan henkilötiedot 

 

Sukunimi    Entiset nimet 

Etunimet    Henkilötunnus 

Kotipaikka    Alkaen 

Nykyinen osoite    Postinumero ja –toimipaikka 

Puhelin kotiin   Matkapuhelin 

Arvo tai ammatti 

1.2. Avio- / avopuolison henkilötiedot (täytetään vain jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon) 

 

Sukunimi    Entiset sukunimet 

Etunimet    Henkilötunnus 

Kotipaikka    Alkaen 

Arvo tai ammatti   Asuu hakijan kanssa   Kyllä   Ei  

Osoite    Postinumero ja –toimipaikka 

 
1.3. Omaisen / omaisten nimi, osoite ja puhelinnumero 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.4. Yhteydenotto tarvittaessa        Hakijaan        Omaiseen 

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Saapunut kiinteistön omistajalle ____.____.________ 
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2. HAETTAVA HUONEISTO 

Valitkaa, mistä palvelutalosta huoneistoa haette 

 Kuuselakeskus  Taatalakeskus                  Kaukaharjukeskus 

Huoneistotyyppi  1h + kk/tupakeittiö  2h + k/kk 

Hakijan toiveita huoneistosta 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. NYKYISEN ASUNNON TIEDOT 

 

Asumisväljyys Asukkaiden lukumäärä _____ Huoneiston pinta-ala ________ m2 

Talotyyppi  kerrostalo    rivitalo    omakotitalo    muu, mikä __________________ 

Huoneistotyyppi  1h+kk/k    2h+kk/k    3h+k    4h+k    5h+k 

Varustetaso 
 viemäri     vesijohto    lämmin vesi    keskus-/sähkölämmitys 
 sisä-wc      kylpy- tai suihkuhuone          asuntokohtainen sauna 
 parveke     hissi 

Asunnon kunto  erinomainen       hyvä       tyydyttävä       heikko 

Hallintasuhde 
 omistaja    vuokralainen     alivuokralainen    
 asumisoikeusasunto    muu, mikä _________________________________ 

Asumiskulut 

Vuokra/käyttö-/yhtiövastike ________ €/kk 

Erilliset lämmityskustannukset ________ €/kk 

Erilliset vesimaksut ________ €/kk 

Hakijan 
toimintakykyä 
nykyisessä 
asunnossa 
vaikeuttavat 
tekijät (esim.  
ei hissiä, portaat, 
yms.) 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. TOIMINTAKYKYÄ RAJOITTAVAT TEKIJÄT (Oma arvio) 

 

1) Liikuntakyky, tiedot apuvälineistä ja liikuntakyvyn ongelmista 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) Näkö    3) Kuulo 

__________________________________________________________________________________ 

4) Muistisairaudet 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5) Muut tekijät 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
6) Yleiskunto   hyvä   tyydyttävä   heikko  

 
Pakolliset liitteet 
  

• Palveluasuntoihin valittavien hakijoiden palveluasumisen tarve selvitetään lääkärin tai 
muun alan asiantuntijan esimerkiksi kunnan sosiaalityöntekijän kirjallisella lausunnolla. 
Lausunnossa on hakijan sairauksien ja vammojen kuvaamisen lisäksi nimenomaan 
todettava, minkälainen hakijan fyysinen, psyykkinen, ja kognitiivinen toimintakyky on 
ja onko hakijan toimintakyky niin paljon alentunut, että hän on palvelutaloasumisen 
tarpeessa. 

 

5. NYKYINEN AVUNSAANTI 

 

Tällä hetkellä apua antaa 

 

 kotiavustaja     terveydenhoitaja   turvapuhelinpalvelu     omaiset         

 päiväkeskus     päiväsairaala   muu, mikä?_____________________________________ 
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6. TULOT JA VARALLISUUS 

 
Avio- /avopuolison tiedot täytetään vain, jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon 
 

 Hakija Avio- /avopuoliso 

Bruttokuukausitulot, euroa   

Pääomatulot vuodessa   

Muut tulot   

Omassa käytössä olevan 
huoneiston/kiinteistön arvo 

  

Muussa käytössä olevan 
huoneiston/kiinteistön arvo 

  

Muu varallisuus   

Lainat   

 
Pakolliset liitteet: 

• Todistus eläkkeen määrästä, brutto euroa/kk (esitäytetty veroilmoitus) 

• Viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on varallisuus (kaikilta 
huoneistoon muuttavilta henkilöiltä) 

• Pankin selvitys rahoitusomaisuudesta (asiakkuusilmoitus); tilien saldot, velat, sijoitukset yms. 
omaisuus 

• Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on 
varallisuutta (varallisuutta arvioitaessa voidaan hakijan tavanomainen vakituinen  
asunto jättää huomioimatta) 
 

7. ALLEKIRJOITUS 

 
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi. 
 
Paikka ja päiväys _______________________________________________________ 
 
Allekirjoitus  _______________________________________________________ 
 
Nimen selvennys _______________________________________________________ 
 
 
 
Huom! 
 
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. 
 
Tarkistamme asunnon hakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. 
 
Hakemus on voimassa 5 kuukautta. Hakemus uusitaan soittamalla  
Soinnun toimistolle. Muutoin hakemus poistetaan. 


