
 
 

HAKEMUSLOMAKE 
KELTASIRKKU, KVIKANT, ONNENTUPA, PURO JA KOTIKARTANO 

 

  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HAKIJA ON KOKKOLALAINEN: 

  Hakija:_______________________________________ 

  Hakemus nro: ______/ _______ 

  Saapunut Kokkolan perusturva _____________________ 

    Saapunut KPSPY ry:n 

asumispalveluyksikköön:___________________________ 

    Tutustumiskäynti : _______________________________ 

    Haastattelukäynti: ______________________________ 

 

 

 

 

  HAKIJA EI OLE KOKKOLALAINEN: 

  Hakija:______________________________________ 

  Hakemus nro: ______/ _______ 

  Saapunut KPSPY ry:n asumispalveluyksikköön _________ 

  Tutustumiskäynti / Haastattelukäynti: _______________ 



Hakeutumisohje 
 
 
Tällä hakemuksella haetaan KPSPY ry:n kuntouttaviin asumisyksiköihin Keltasirkku, Kotikartano, Kvikant, 
Puro, Onnentupa. Ateriapalveluun, Kotikuntoutukseen ja neuropsykiatriseen yksilövalmennukseen sekä 
opiskelijoiden tukiasunto ATSAAN haetaan eri lomakkeilla. 
 
Hakija hakee ensisijaisesti seuraavaan kuntouttavaan asumisyksikköön 
 
 ____________________________________________________________________________  
 
Toivomme, että hakija käy tutustumassa tai ainakin ottaa yhteyttä asumisyksikköön ennen 
hakemus/lähetteen täyttämistä.  Lomakkeessa on sekä hakijan itsensä täytettävä osa, että lähettävän 
tahon täytettäväksi tarkoitettuja kysymyksiä. Lähettävän henkilön osuus on tarkoitettu hakijan valitseman, 
hänen hoitonsa tai kuntoutuksensa suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvan henkilön täytettäväksi. 
Pyydämme liittämään hakemukseen kopion viimeisimmästä kuntoutussuunnitelmasta. 
 
Kokkolalaisten asumispalveluyksikön kuntoutuspaikkaa hakevien hakemus/lähete palautetaan 
osoitteeseen: Kokkolan kaupunki, Vammaispalvelutoimisto, PL 43, 67101 Kokkola. Muiden kuntalaisten 
valmiiksi täytetty (sekä hakijan että lähettävän henkilön osuus täytetty) ja allekirjoitettu lomake sekä 
kuntoutussuunnitelmakopio palautetaan siihen yksikköön, johon hakija on ensisijaisesti hakemassa. 
 
 Hakemus/lähetteen tai tiedon siitä saavuttua yksikköön, hakijaan otetaan yhteyttä haastatteluajan 
sopimiseksi. Tapaamisessa kartoitetaan yhdessä hakijan tämänhetkinen elämäntilanne ja tarjotaan hakijalle 
mahdollisuus tutustua kuntoutumista ohjaavan ja tukevan asumispalveluyksikön toimintatapoihin. 
 
Yhdistyksen asukasvalintaryhmä käsittelee hakemukset ja voi ohjata hakijaa myös toiseen yksikköön 
yksiköiden kokonaistilanteen mukaan.  Kokkolalaisten hakijoiden kohdalla yhdistys antaa suosituksensa 
Kokkolan perusturvatoimiston työntekijälle, siitä, kenelle kokkolalaisista hakijoista tarjolla oleva palvelu on 
soveltuvin. Muiden hakijoiden hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on hakijan kotikunnan perusturvan 
voimassaoleva maksusitoumus/ostopalvelusopimus.    Kokkolalaisten hakijoiden kohdalla valinnasta 
ilmoittaa hakijalle ja lähettävälle taholle perusturvatoimisto ja muiden kuntalaisten kohdalla yhdistys 
lähettää kirjallisen valintapäätöslomakkeen. KPSPY ry perii kuntouttavasta asumisesta vuokra- ja 
ateriamaksut asiakkaalta.  Asiakkaan kotikunta voi periä oman käytäntönsä mukaan asiakkaalta 
asiakasmaksun. 
 
Lisätietoja: asumispalveluyksiköt tai asumispalvelujohtaja 040 5611930 
 
Kotikartano                                                            Keltasirkku  
puh  040  5682602                                                puh 040 5193538 
Arminkatu 2                                                           Hihnakankaantie 4  
67200 Kokkola                                                       69150 Eskola 
kotikartano@kpspy.fi     keltasirkku@kpspy.fi 
 
Onnentupa                                                             Puro  
puh  040 5127251                         puh 040 7753085 
Oravankatu 4 A 16–17                                          Purojankuja 4  
67800 Kokkola                                                       69700 Veteli 
onnentupa@kpspy.fi     puro@kpspy.fi 
 
Kvikant  
puh 040 7753095                              
Veräjätie 4                                                             
67800 Kokkola  

kvikant@kpspy.fi 
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Hakijan henkilötiedot 
 
Nimi:____________________________________Hlötunnus________________ 
 
Lähiosoite:_______________________________________________________  
 
Postiosoite:__________________________________  Puh:________________ 
 
Kotikunta:___________________________Siviilisääty:____________________ 
 
Peruskoulutus:_____________________________________________________ 
 
Ammatti:_________________________________________________________ 
 
Toimeentulo: ______________________________________________________ 

 
Hakijan oma hakemus 
 
Nämä rivit ovat tarkoitettuja kuntoutujan omakätistä hakemusta varten.  
 
Kerro omin sanoin, miksi olet hakemassa kuntouttavaan asumisyksikköön.  Kerro omista 
odotuksistasi ja kuntoutumisesi tavoitteista. Kerro myös, jos joku asia huolestuttaa tai mietityttää 
sinua kuntoutuksessa ja muuttamisessa kuntouttavaan asumisyksikköön.  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lähettävän tahon käsitys hakijan elämäntilanteesta 
 
Lähettävän henkilön nimi:_________________________________________________________ 
 
Yhteystiedot:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Perustelut hakijan valitsemiseksi kuntouttavaan asumisyksikköön (vahvuudet ja toisaalta 
kehitettävät alueet, kuntoutuksen tavoitteet sekä odotukset asumispalvelun suhteen) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
liitteeksi kopio viimeisimmästä kuntoutumissuunnitelmasta) 
 
Hakemuksen allekirjoitus sekä lupa yhteistyöhön 
 
Hakija, lue tämä ennen allekirjoittamista: 
Allekirjoittaessaan hakemuksen kuntoutuja sitoutuu siihen, että KPSPY ry:n työntekijät voivat 
tehdä kuntoutujan kuntoutukseen liittyvissä asioissa yhteistyötä lähettävän/hoidosta vastaavan/ja 
muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Lisäksi hakija on tietoinen siitä, että KPSPY ry 
tekee yhteistyötä asiakkaan kotikunnan perusturvaviraston kanssa palvelun tuottamista koskevissa 
asioissa.  
Paikka:_________________________ Päiväys:______________________ 
 
Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys: 
 
________________________________________ 

________________________________________      


