Rovaniemen kaupunki
Sosiaalipalvelut

Hakemus ikäihmisten asumispalveluihin
hakemus saapunut:
(viranomainen täyttää)

Tällä hakemuksella haetaan ikäihmisten palvelujen palveluasumista ja ympärivuorokautista hoitoa. Hakemuksella
annan suostumukseni tarvittavien sosiaali- ja terveystietojen hankintaan. Teihin otetaan yhteyttä tarvittaessa.
Hakemukseen tehdään kirjallinen päätös käytettävissä olevien tietojen perusteella ja myöntämisperusteisiin
pohjautuen (Perusturvalautakunta 28.5.2019, 81§). Päätös tehdään kolmessa (3) kuukaudessa asian vireille
tulosta. Hakijan välttämättömät ja tarpeelliset tiedot annetaan palvelusopimuksen perusteella asumispalveluja
tuottavalle yksikölle.
HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

Osoite:

Puhelin:

Siviilisääty:
naimaton

avioliitossa

avoliitossa

leski

eronnut

rekisteröity parisuhde

Asuu yhdessä, kenen kanssa?
AVIO-/AVOPUOLISON TIEDOT / REKISTERÖITY PARISUHDE
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

Osoite:

Puhelin:

LÄHIOMAINEN / EDUNVALVOJA / EDUNVALVONTAVALTUUTETTU
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

Osoite:

Puhelin:

Sukulaisuussuhde:

Edunvalvontavaltuutettu
milloin vahvistettu?
Edunvalvoja

Asioidenhoitaja
Valtakirjalla valtuutettu
muu, mikä?

Hakijan mielipide asumispalvelun tarpeesta. Kuvaus avuntarpeestani ja toimintakyvystäni:
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Rovaniemen kaupunki
Sosiaalipalvelut

Hakemus ikäihmisten asumispalveluihin

Omaisen/läheisen/edunvalvojan/asioidenhoitajan mielipide asumispalvelun tarpeesta. Kuvaus avuntarpeesta ja
toimintakyvystä:

Käytössä olevat koti- ja tukipalvelut (määrät, tiheys)
Kotihoito:
Omaishoidon palvelut
Päiväpalvelu:
Jaksohoito/kuntoutus:
Ateriapalvelut:
Turvateknologia/ -palvelut:
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat:
Päiväys:

/

20

Paikka:
Hakemuksen teossa avustaneen henkilön allekirjoitus ja
nimenselvennys:

Hakijan allekirjoitus:
___________________________________________

__________________________________________

Hakemuksen palautusosoite ja lisätietoa:

SAS-hoitajat

Sosiaalityöntekijä

Rovaniemen kaupunki / Palveluohjaus Nestori
Pohjolankatu 2
96100 Rovaniemi
p. 016 322 2580

puh 016 322 6631

puh 016 322 4069

puh 016 322 4647
puh 016 322 4262

Asioidessanne ikäihmisten palveluissa asiakastietonne tallennetaan Rovaniemen kaupungin asiakas- ja
potilastietojärjestelmään. Asiakastiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota ylläpitää Rovaniemen kaupungin
perusturvalautakunta. Tiedot henkilörekistereistä löytyvät sähköisenä Rovaniemen kaupungin verkkosivulta osoitteesta
https://www.rovaniemi.fi/Selosteet/Tietosuojaselosteet sekä paperiversiona toimipisteistä. Henkilötietonne ovat salassa
pidettäviä ja niitä käytetään vain lakiin perustuen tai Teidän luvallanne. Tietojanne käytetään vain asiakassuhteeseen liittyvänä.
Teillä on mahdollisuus tarkastaa rekisteriinne tallennetut Teitä koskevat tiedot niin halutessanne joko henkilökohtaisen
käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin Teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen
tieto. Tietopyyntölomakkeet ovat saatavilla osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/Palvelut/Tietopyynnot. Lisätietoa asiakas- ja
potilastietojen käsittelystä saatte:
 henkilökunnaltamme

 osoitteesta www.rovaniemi.fi
 osoitteesta www.tietosuoja.fi

Tyhjennä

Tulosta
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