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Asumishakemus 

Hakijan henkilötiedot 
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Osoite Postinumero- ja toimipaikka 

Kotikunta Ammatti Puhelin 

Taloudellinen tilanne 
Taloudellinen tilanne (eläke, työttömyysraha, toimeentulotuki), tulot €/kk 

Miten talousasiasi ovat hoidossa 

Onko sinulla velkoja 

Mahdollinen edunvalvojan tai etuuskäsittelijän nimi 

Asumis- ja työhistoria 
Missä olet aiemmin asunut ja minkälaisella tuella 

Onko sinulla vuokrarästejä? Mihin ja kuinka paljon? 

Koulutus- ja työhistoria 
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Päihteiden käytön tilanne 
Kuvaa päihteiden käyttöäsi viimeisen 6 kk ajalta 
 

Aikaisempi päihteiden käyttö 
 

Päihteiden käyttöön liittyvä tavoitteesi 
 

Miten päihteiden käyttö vaikuttaa asumiseesi? Kuvaa omaa tuen tarvettasi 
 

 

Terveydentila 
Omin sanoin tai hoitavan tahon lyhyt kuvaus psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta (perussairaudet, 
allergiat, ym.) 
 

Lääkitys 
 

 

Muut käyttämäsi palvelut 
Kerro omin sanoin, mitä palveluja käytät tällä hetkellä 
 

Verkostot ja itsellesi tärkeät kontaktit 
 

Onko sinulla aiempaa kontaktia päihdepalveluihin? (A-klinikka, hoitolaitokset jne.) 
 

 

Läheiset 
Itsellesi tärkeät läheiset (perhe, omaiset, tukihenkilöt ym.) 
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Perustelut hakemukselle 
Hakijan omat perustelut asumiseen hakeutumiselle 

Haettava palvelu 
A-klinikkayhteisö

Tehostettu palveluasuminen 
Asumispalveluyhteisö 
Asumisvalmennusyhteisö  

Tuettu asuminen 

Sotkankoti (päihteetön)  
Yksittäinen tukiasunto (päihteetön) 
Takumäenkuja 

Liitteet 
Tarvittaessa hakemukseen voi liittää tukihenkilön, omatyöntekijän tai muun sinun tilanteesi asiantuntijan 
lausunnon haettavasta palvelusta ja sen tarpeesta. 

Hakemuksen allekirjoitus 
Suostun, että tällä lomakkeella olevia/siihen liittyviä tarpeellisia tietojani voidaan käyttää hakemustani 
käsittelevässä työryhmässä (A-klinikka Oy ja Hämeenlinnan kaupungin aikuissosiaalityö). Mainittuja 
yhteistyötahoja voidaan konsultoida hakemustani käsiteltäessä. 

Paikka Päivämäärä 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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