KEMIN KAUPUNKI
Perusturvatoimiala
Ikäihmisten palvelut
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi

HAKEMUS
PALVELUASUMISEEN
JA LAITOSHOITOON
Hakemus saapunut:

1.1.2022 alkaen

HAKIJAN TIEDOT

Henkilötiedot

Nimi

Henkilötunnus

Katuosoite

Puhelin

Postinumero

Yksin asuva
Avioliitossa

Asuminen

Postitoimipaikka

Avoliitossa

Kotikunta

Rekisteröity parisuhde

.

jonkun muun taloudessa, kenen?

Oma asunto
Osaomistusasunto
Vuokra-asunto
Kerrostalo
Omakotitalo
Rivitalo
Hissi
Raput
Onko nykyiseen asuntoon tehty vammaispalvelulain mukaisia asunnonmuutostöitä,
mitä?

Asumista
haittaa
TOIMINTAKYKY
Omatoimisuus,
voimavarat

Mitkä asiat arjessa ja kotona sujuvat ilman apua tai tuen avulla

Asumista haittaa

Minkälaisia ongelmia kotona selviytymisessä on ollut, kerro mistä alkaen

Muut
palveluasumisen
tarpeeseen
liittyvät tiedot

Terveystiedot,
perussairaudet
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Säännöllinen
lääkitys ja
koska viimeksi
arvioitu

PALVELUT JA MUU TUKI
Palvelujen
käyttö

Kotihoito

Käynnit :

Kotisairaanhoito

Käynnit:

Päiväsairaala

Käynnit :

Päivätoiminta

Päivät / vko:

kertaa / kk:

Intervallihoito

Päivät /vko:

Päivät / kk:

Omaishoidontuki

Euroa / kk

Omaishoidon vapaan järjestelyt

Ateriapalvelut, kertaa / vko:

Tukipalvelut

Turvapalvelut, mitä:

Saunapalvelu

Siivouspalvelut

Kuljetuspalvelut

Muu apu, mikä

Mitä palveluja
tarvittaisiin, että
kotona asuminen
voisi jatkua

OMAISTIEDOT, YHTEYSHENKILÖ / ASIOIDENHOITAJA
1.
Yhteyshenkilö
postin saaja

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Sähköpostiosoite
- maksupäätökset
-talous- ja rahaasiat

Postinumero

Puoliso
Maksupäätökset

Postitoimipaikka

Edunvalvontavaltuutus/ valtakirja
Hoitoon liittyvät asiat

Virallinen edunvalvoja
Terveystietojen luovutus
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Hakemus saapunut:

1.1.2022 alkaen

2. Puolison
tiedot, jos ei ole
1. yhteyshenkilö

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Sähköpostiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puoliso
Muut
perheenjäsenet
tai ystävät ja
tietojen luovutus

Hoitoon liittyvät asiat

nimi

Terveystietojen luovutus

puhelin

suhde asiakkaaseen

TERVEYSTIETOJEN LUOVUTUS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Tietojani voi tarkistaa ja hankkia tarpeelliset lisäselvitykset hakemukseeni ja päätöksentekoon
liittyen Länsi-Pohjan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä sekä terveys kertomuksestani. Lisäksi tietojani voidaan luovuttaa hoidon järjestämisen, toteuttamisen sekä jatkuvuuden
turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoyksiköihin.
Kyllä

Ei

Mitä mieltä hakija itse on palveluasumisesta?

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Hakijan allekirjoitus
Nimen selvennös

Mikäli hakemus on tehty hakijan puolesta (vain mikäli as on pitkälle edennyt muistisairaus), sen voi hakemuksen
tehnyt allekirjoittaa tai molemmat. Mikäli asiakas vastustaa hakemusta, mutta voidaan katsoa sen olevan hänen
etunsa mukaista, hänelle tulee hakea laajennettua edunvalvontaa, jolloin edunvalvoja voi hakemuksen allekirjoittaa.
puhelinnumero
_________________________________________________________________
Hakemuksen täyttäjän allekirjoitus ja nimen selvennös

Lisätietoja
Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi
016 259 552 arkisin kello 9-12

Lisätietoja
Hoitomaksuun ja tulo-/menoselvitykseen liittyen
Sihteeri 040 610 2380 arkisin kello 9-15

.

TULO-/MENOTIEDOT ILMOITETAAN VASTA KUN HAKIJA ON SAANUT PAIKAN
ASUMISYKSIKÖSTÄ. Tulo- ja menoselvitys postitetaan asukkaalle tai tämän edustajalle.
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.

Tämä jää hakijalle:
.

YLEISTÄ PALVELUMAKSUSTA: Asiakasmaksulain uudistus on tullut 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 tai sen arvioidaan
jo päätöksentekohetkellä kestävän tämän ajan.
- 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. Mikäli pienempituloinen puolisoista jää asumaan
kotiin, voidaan maksupäätöstä tehtäessä huomioida molempien tulot ja periä yhteenlasketuista
nettotuloista 42,5% hoitomaksuna. Tällöinkin huomioidaan hoidettavan osalta myös laissa
säädetyt vähennykset. Puolison nettotulot tulee olla pienemmät kuin asumisyksikköön siirtyvän
tulot vähennysten jälkeen, jotta se vaikuttaa maksua alentavasti.
- Kunnan tulee huolehtia siitä, että asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara:
joka on tehostetussa palveluasumisessa vähintään 164 e/kk sekä
laitoshoidossa vähintään 110 e/kk.
.

Maksuja määriteltäessä huomioitavat /ei huomioitavat tulot on määritelty
kokonaisuudessaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/92.
MMSE on yli 15. Mikäli MMSE on alle 15, voi omainen allekirjoittaa tai edunvalvoja. Tällaisessa
tapauksessa voi olla sekä asiakkaan että omaisenkin allekirjoitus. Mikäli asiakas vastustaa
palveluasumista ja se olisi kuitenkin asiakkaan edun mukaista ja hänellä on MMSE yli 15, tulisi
asiakkaalle hakea laajennettua edunvalvontaa.
.

Lisätietoja: Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi 016 259 552, arkisin kello 9-12
Laskuttaja / maksupäätökset: Laura Kauppila 040 610 2380
.

Sitten kun hoitopaikka on saatu/muuttopäivä tiedossa, ja tulo- ja menotietoja pyydetään,
siinä tulee olla liitteenä seuraavat selvitykset
Veroselvitys (viimeksi toimitettu verotus)
Tiliotteet viimeisen 6 kk ajalta kaikista tileistä
Lääkelista ja apteekin kooste ostoista viimeisen 3:n kuukauden ajalta, tässä tulee näkyä
eriteltynä sv-korvattavat ja ei sv-korvattavat lääkkeet, lääkevoiteet ja ravintolisät.
Hoitoyksikön sairaanhoitajan lausuma ei-sv korvattavien lääkkeiden, lääkevoiteiden ja
ravintolisien tarpeellisuudesta (valmis lomake on yksikössä)
Asumiskustannuksista tositeet (ennen palveluasumiseen muuttoa olleen vakituisen,
tyhjäksi jääneen asunnon viimeisen 6 kuukauden perusasumiskustannukset)
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Muista tuloista ja niiden vähennyksistä selvitykset.
Selvitys edunvalvonnasta ja kustannuksista (huomioidaan vain peruskustannukset).

5/5

