
Hakemus kettutien palvelutaloon
Palautetaan osoitteella HAKEMUS ON VOIMASSA 1 VUODEN.
Kettutien palvelutalo / L.Uusi-Seppä ILMOITTAKAA OSOITE- JA PUHELIN
Kettutie 15, 00800 Helsinki puh. 050-462 0016 MUUTOKSISTA.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
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Vuokra-as. I
Alivuokr. f
Haen asuntoa vanhasta osasta
Vanha osa t h+tk 41-44,5m2 51kpl I
Haen asuntoa uudesta osasta
Uusi osa t h+tk 43-51m2 Skpl I

Kerrostalo
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vuokra €/kk [-_l
Pinta-ala

Hissi
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2h+tk 52,5m2 6kpt [ (13,50€/m')

th+kt 30,5-39m. 12kpl I tr3,50€/m,)

Asuntorvhmä - asukkailla yhteistiloja. Asunnot 23,5-33,5m2 gkpl [ (4,50€lmz)
Vuokrakustannukset: neliövuokra, vesimaksu 12€lhlö/kk ja turvapuhelin 55€/kk

I Uaaraaikainen asuminen, ajalle 20_ 20-
TULOT JA VARALLISUUS HAKIJA PUOLISO/AVOP.
KUUKAUSITULOT ( brutto ) TULOT YHTEENSA

VARALLISUUS
LAINAT

VARALLISUUS YHTEENSA

LIITTEET: vERolrppu roD. ELÄKEruLotsrA
IÄÄTÄnITToDISTUS KoPIoVETERAANITUNNUKSESTA

ALLEKIRJOITUS
PAIKKA JA AIKA: .20 ALLEKIRJOITUS:

SUKUNIMI ETUNIMET

OSOITE HENKILÖTUNNUS

POSTINUM. JA -PAIKKA ARVO TAI AMMATTI

NYKYINEN KOTIPAIKKA
MISTA ALKAEN

PUHELIN HAKIJA:

PUOLISO/OMAINEN:
NAIMISISSA I INAIMATONI LESKI AVOL.
Hakijalla on veteraanitunnus Kyllä Ei Sota-

invalidi
YoHakijan puolisolla on vet.tunnus Kyllä Ei

PUOLISON / AVOPUOLISON HENKILOTIEDOT ( Jos muuttaa asumaan
SUKUNIMI ETUNIMET

HENKILOTUNNUS ARVO TAI AMMATTI

Hakijan nykyinen asunto



Palveluiden sisältö
Palvelupaketin sisältö on yksilöllinen ja sovitaan asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen
allekirjoituksen yhteydessä. Palveluhinta koostuu perus- ja palvelupaketti maksusta.
Väliaikainen poissaolo palveluasunnosta vaikuttaa palveluhintaan alentavasti.
Alla on lueteltu eri palvelukokonaisuuksia, joista asiakas voi valita tarvitsemansa
palvelusisällön ja laajuuden.

. KSH (2-4 hlkk)

o lääkehoidon seuranta ja ylläpito, lääkemuutokset, lääkkeiden tilaus ja -jako

o terveydentilan seuranta, lääkärin ajanvaraukset, tutkimus- ja lääkäriasioiden kirjaukset

o verensokerin ja verenpaineen mittaukset tarvittaessa, sekå pienet haavanhoidot

. Kotipalvelu

o kotikävnti (minimiaika: 1Smin/käynti = 7,5 h/kk)
I käynnit klo 8-20 välisenä aikana
I esim. lääkkeiden- tai aterian vienti, iltapalan valmistus, petaus, tiskit,

pukeutumisapu jne.

o siivous (1-2kertaa/kk, 0,5-3h/kk as. koosta riippuen)
r sisätilojen imurointija moppaus, WC:n siivous ja tasopintojen pyyhintä

o j :f:,xtiTilisH#: lJi,ffi:*J"- lasunn. ssa .n va m ude,
omalle pesukoneelle ja kuivausrummulle - ei ryhmäasumisessa)' : ftffi'iT!:if#;:i',:il::lJ'ffi [*:",tHfJ pap ;.,,en
laittamiseen)

o kauppa 1 tai 2 kertaa/viikossa (2-4 h/kk)
r tilauspäivä maanantai/torstai, toimitus kotiin seuraavana päivänä

o Muita palveluita ovat mm.
o 

^' 
.*'H' 

kuntosaliohjaus
I jumpparyhmät(309kausi)
I iltaisin kuntosali asukkaiden käytössä maksutta

o Ateriapalvelut puolihoito (aamupala ja lounas)
o Parturi/kampaala. zxlkk (ulkopuolinen palveluntuottaja)
o Jalkahoitaja: tilausten mukaan, 1-2xlkk(ulkopuolinen palveluntuottaja)

Tukimuotoja
Asiakkailla on mahdollisuus hakea sekä asumis- että hoitotukea (Kansaneläkelaitos),
verotuksessa voi hakea jälkikäteen kotitalousvähennystä palvelumaksusta, lisäksi
sotiemme veteraaneille on myönnetty erilaisia tukia mm. kuntoutus ja kohdennettuja
avustu ksia eri laisi i n tarpeisiin (Va ltiokonttori ja veteraa n ijä rjestöt).


