
Säätiön tukiasunnot on tarkoitettu henkilöille, jotka kykenevät palvelukotiasumista omatoimisempaan asumiseen, 
mutta tarvitsevat kuitenkin asumisessaan ohjausta ja muuta tukea. Asukkaan asumisessa tarvitsemien tukipalvelujen 
järjestämisestä huolehtii kunta. Asukas voi hakea asumistukea säätiöltä vuokraamaansa asuntoon.

Asuminen säätiön tukiasunnossa perustuu vuokrasuhteeseen. Tällä hakemuksella voit hakea tukiasuntoa. 
Tarvittaessa voit saada apua lomakkeen täyttämiseen tukihenkilöltäsi tai läheisiltäsi. 

Lähetä hakemus allekirjoitettuna postitse osoitteella: Savas-Säätiö / isännöitsijä, Vuorikatu 26 A, 2. krs, 70100 Kuopio 
tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: petri.lievonen@savas.fi.

Hakijan henkilötiedot

Nimi Henkilötunnus

Kotiosoite Puhelinnumero

Kotikunta Sähköpostiosoite

Toisen hakijan henkilötiedot

Nimi Henkilötunnus

Kotiosoite Puhelinnumero

Kotikunta Sähköpostiosoite

Asuntotoive

Kaupunki/kunta Kaupunginosa/alue

Huoneistotyyppi

 Yksiö        Kaksio        Muu, mikä? Perustelu:

Esteettömyys

 Ei porrasnousuja

Muu toive:
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Asunnon tarpeen syyt ja lisätiedot

  Asunnon tarpeen syy: 
- Tietoja vammasta tai sairaudesta, 
 jonka perusteella tarvitsee tukiasuntoa. 
- Kuka antaa asumisen tukipalvelun asuntoon 
 (organisaatio tai henkilö ja yhteystiedot)?

Lisätiedot: 
- Asunnon hankinnan kiireellisyys ja 
 muut perustelut.
- Missä asutte nyt?
- Oletteko aiemmin asuneet 
 Savaksen asunnossa?
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Paikkakunta ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys Allekirjoitus ja nimen selvennys

Annan suostumukseni henkilötietojeni ja muiden henkilökohtaisten tietojeni tallentamiseen. Ymmärrän, että tietoja käytetään 
vain Savas-Säätiön vuokra-asunnon hakemiseen ja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti ja 
minulla on myös oikeus peruuttaa suostumukseni. Samalla annan suostumukseni Savas-Säätiön olla yhteydessä tässä 
hakemuksessa mainittuihin henkilöihin tai tahoihin asunnon hankintaan ja asumisen tukeen liittyvissä asioissa. Tarkempaa 
tietoa käsittelystä ja peruutusoikeudesta saa Savas-Säätiön kotisivuilta (savas.fi/tietosuojaseloste) Asunnonhakija-asiakas-
rekisteritietosuojaselosteesta.

Edellä olevat tiedot vakuutan/vakuutamme oikeiksi
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