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Hakemus saapunut:
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HAKIJAN TIEDOT

Henkilötiedot

Nimi

Henkilötunnus

Katuosoite

Puhelin

Postinumero

Lähiomainen

Postitoimipaikka

Kotikunta

Puolison nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Nimi

Puhelin

Osoite

Tietojen luovutus Pääasiallisen yhteyshenkilön nimi hoitoon liittyvissä asioissa

Yhteyshenkilön
määrittely,
talousasiat

Yhteyshenkilön
yhteystiedot

Virallinen maistraatissa vahvistettu edunvalvoja
Lapin edunvalvontatoimisto, toimipiste
Omainen tai muu henkilö
Asioidenhoitaja, maistraatissa vahvistettu
Asioiden hoitaja, oma sopimus
Muu henkilö, suhde hakijaan:
Itse
Nimi

Osoite ja postinumero ja toimipaikka

Muuta
edelliseen
liittyvää

mm. kirjepostin saaja, muut asioiden hoidot tms.

Puhelin
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TERVEYDENTILAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Terveystiedot, sairaudet

Minkälaisia ongelmia kotona selviytymisessä on ollut, kerro mistä alkaen

Muut palveluasumisen tarpeeseen liittyvät tiedot

Lisätietoja antaa:

PALVELUJEN KÄYTTÖ
Palvelujen
käyttö

Kotihoito

Käynnit :

Kotisairaanhoito

Käynnit:

Päiväsairaala

Käynnit :

Intervallihoito

Päivät

Päivätoiminta

Päivät / vko:

Omaishoidontuki

Euroa / kk

Päivät / kk:
tai kertaa / kk:

Omaishoidon vapaan järjestäminen, miten

Tukipalvelut

Muu apu, mikä
Mitä palveluja
tarvittaisiin, että
kotona
asuminen
voisi jatkua

Ateriapalvelut, kertaa / vko:
Turvapalvelut, mitä:

Saunapalvelu

Siivouspalvelut

Kuljetuspalvelut
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ASUMISEEN JA ELÄMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT

ASUMINEN
Yksin

Puolison kanssa

jonkun muun taloudessa, kenen
ASUMISMUOTO
Kerrostalo

Rivitalo

Ok-talo

muu, mikä:

NYKYISEN ASUNNON KUNTO
Hyvä
Huono

Tyydyttävä
Onko asunnossa muutostyötarpeita?

Onko nykyiseen asuntoon tehty vammaispalvelulain mukaisia asunnonmuutostöitä, mitä?

NYKYISEN ASUNNON HALLINTA JA KUSTANNUKSET €/kk (vuokra, vastike, lämmitys)
Oma

Osaomistus

Vuokra

PÄIVITTÄISEEN LÄÄKITYKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT,
lääkelista tulee laittaa hakemuksen liitteeksi
Reseptilääkkeen nimi ja määrä / vrk

Tarkoitus

MUUT LÄÄKKEET, KÄSIKAUPPALÄÄKKEET
Käsikauppalääkkeen tai tuotteen nimi ja määrä / Tarkoitus ja määräyksen
vrk (särkylääkkeet, lääkevoiteet, perusvoiteet)
antaja

lääkemenot €/kk

kustannus € / kk

MUUTA LÄÄKITYKSEEN LIITTYVÄÄ TIETOA
Mikäli käytössä on apteekin koneellinen lääkeannosjakelu, liitteenä tulee olla lääkelista ja
lääkekustannuksista erittelyn €/kuukausi, 6 kuukauden ajalta. Muista kuin reseptilääkkeistä tulee
olla hoitomääräyksen antajan nimi ja hoito-ohje sekä kustannukset 6 kk:n ajalta.
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TERVEYSTIETOJEN LUOVUTUS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Tietojani voi tarkistaa ja hankkia tarpeelliset lisäselvitykset hakemukseeni ja päätöksentekoon
liittyen Länsi-Pohjan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä sekä terveyskertomuksestani. Lisäksi tietojani voidaan luovuttaa hoidon järjestämisen, toteuttamisen sekä jatkuvuuden
turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoyksiköihin.
Kyllä

Ei
Hakijan allekirjoitus

Päiväys
Nimen selvennös
__________________
Mikäli hakemus on tehty hakijan puolesta,
merkitään tähän allekirjoitus ja nimen selvennös sekä puhelinnumero:

TULOTIETOJEN ILMOITTAMINEN PYYDETTÄESSÄ
Myönteisen päätöksen saatuaan asiakkaalta tai tämän edustajalta pyydetään tulo- ja
menoselvitystä maksupäätöksen tekoa varten, kun tiedetään mihin yksikköön hakija
muuttaa.
Mikäli asiakas tai hänen edustajansa ei ilmoita tuloja sekä menoja pyydettäessä /
määräaikaan mennessä, kun on saanut myönteisen päätöksen palveluun pääsystä,
palvelusta voidaan periä enintään sen tuottamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten
mukainen maksu.
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokauden bruttokustannus vaihtelee eri yksiköittäin ja
on noin: 112 – 141 e/vrk.
.

Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä tästä huolimatta lakimääräinen suojaosuus/ käyttövara.
.

Lisätietoja:
Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi
016 259 552, arkisin kello 9-12
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YLEISTÄ HOITOMAKSUISTA: Asiakasmaksulain uudistus tulee voimaan 1.7.2021.
Sosiaalihuoltolain perusteella järjestetyn asumispalvelun maksut 1.7.2021 alkaen:
- Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät ns. pitkäaikaisen laitoshoidon
tai perhehoidon tavalla.
.

- Tavallisessa palveluasumisessa tai tuetussa asumisessa (ei yöhoitoa) maksut määräytyvät
kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa.
- Nämä maksut eivät kerrytä maksukattoa.
MÄÄRITTELY, MAKSU% JA SUOJAOSUUS:
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen / pitkäaikainen perhehoito ja pitkäaikainen
laitoshoito (7 C §):
- Pitkäaikaiseksi hoito katsotaan, mikäli palvelu kestää vähintään 3 kuukautta
- Kunta voi periä asiakkaalta maksun, joka saa olla enintään 85% nettokuukausituloista,
ja joista on ensin tehty säädetyt vähennykset.
- Tietyin laissa säädetyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisoiden
yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin huomioidaan myös laissa säädetyt
vähennykset.
- Kunnan tulee huolehtia siitä, että asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara:
joka on tehostetussa palveluasumisessa vähintään 164 e/kk sekä
laitoshoidossa vähintään 110 e/kk.
Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön vähimmäiskäyttövara myös silloin, jos
maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella.
Maksuja määriteltäessä huomioitavat /ei huomioitavat tulot on määritelty
kokonaisuudessaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/92.
Lisätietoja:
.

Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi 016 259 552, arkisin kello 9-12
Laskuttaja / maksupäätökset: Laura Kauppila 040 610 2380
Tulo- ja menoilmoituksen liitteenä tulee olla: (pyydetään erikseen)
Verotustodistus (viimeksi toimitettu verotus)
Tiliote viimeisen 6 kk ajalta
Lääkelista ja todistus/ laskelma lääkekuluista viimeisen 6:n kuukauden ajalta
Selvitys terveydenhuollon määräämistä käsikauppalääkkeistä ja kustannuksista 6:n
kuukauden ajalta.
Asumiskustannuksista tosite (nykyisen asunnon asumiskustannukset 1-6 kk:n ajalta)
Mikäli hakijalla on vuokratuloja ja haluaa niihin vähennyksiä, pitää näistä vähennyksistä
toimittaa esim. vastikelaskun kopio ja kopio vuokrasopimuksesta tai selvitys
edunvalvonnasta ja sen kustannuksista

