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Hakijan tiedot Nimi:       

Lähiosoite:       

Postitoimipaikka:       

Syntymäaika:       Puh.numero:       

Muut taloudessa asuvat Nimi:       Syntymäaika:       

Nimi:       Syntymäaika:       

Nimi:       Syntymäaika:       

Aurauspalvelun edelly- 
tykset 

 Säännöllisen kotihoidon asiakas (käynti vähintään 1krt/vko) 

 Vaikeavammainen henkilö 

Hakemuksen perustelut 
        

Hakijan allekirjoitus Pvm       Hakijan allekirjoitus 

Nimen selvennys 

      

Suostumus Suostun tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta ja siihen, 
että tällä lomakkeella olevia ja siihen liittyviä tarpeellisia tietoja käytetään 
hakemuksen käsittelyssä. 

Hakijan nimi- ja osoitetietoja käytetään palvelun järjestämisessä. 

 Kyllä 

 Ei 

Toimittamianne tietoja säilytetään ja suojataan henkilötietolain edellyttämällä tavalla. 
Tietoja käytetään vain pyydettyyn tarkoitukseen. 

Voin peruuttaa suostumukseni ilmoittamalla asiaani käsittelevälle työntekijälle. 

 
  Palautetaan Neuvontapiste Verkkoon tai annetaan kotihoidon työntekijälle. 
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Aurauspalveluhakemuksen jättäminen 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 09.12.2015 § 126 päättänyt, että pihojen aurauspalve-
luun on oikeutettu seuraavin edellytyksin: 

 

- Omakotitalossa asuva säännöllisen kotihoidon asiakas tai vaikeavammainen henkilö. Sään-
nöllinen kotihoito merkitsee pitkäkestoista ja vähintään kerran viikossa tarvittavaa kotihoidon 
palvelua. 

 

- Aurauspalvelua myönnetään 82 vuoden ikäisille tai sitä vanhemmille henkilöille.  
 

- Mikäli taloudessa on työikäinen tai toimintakyvyltään hyväkuntoinen eläkeläinen (ei sään-
nöllisen kotihoidon asiakas), ei palveluun ole oikeutettu.  

 

- Aurauspalvelusta peritään aurauskerroista riippumaton 95 € vuosimaksu (PetuLtk 

7.11.2019 § 106). 

 

- Auraus ei sisällä hiekoitusta. Auraustoimenpiteellä puhdistetaan pihan edusta liittymästä 

mahdollisimman lähelle talon sisäänkäyntiä yhden auran leveydellä. Aurauskalusto lähtee 

liikkeelle, kun lunta on kertynyt noin 8 senttimetriä. 

 
Hakemisen edellytykset täyttävä henkilö voi hakea aurauspalvelua oheisella lomakkeella. 
Lomakkeen voi toimittaa seuraaviin osoitteisiin: 
 
Kalajoen kaupunkiKalajoen kaupunki 
Neuvontapiste Verkko Himangan palvelutoimisto/  
Kalajoentie 5  Neuvontapiste  Verkko   
85100 Kalajoki  Raumankarintie 2  
   68100 Himanka 
   
Tai vaihtoehtoisesti voi jättää hakemuksen kotihoidon työntekijöille. 

Lisätiedot: 
Merja Gronoff                      Katri Vienola          Hanna Vesamäki 
palvelupäällikkö                   palveluohjaaja          palveluohjaaja 
044 4691 596                       044 4691 842                044 4691 817 

 
Sanna Tavasti                        Johanna Sundvik 
sosiaalityön                           palveluohjaaja   
palveluohjaaja                      044 4691 491 
044 4691 855 
  
 
  


