HAKEMUS
Ikäihmisten palvelut
Hakija
Sukunimi

Palveluasuminen/ ympärivuorokautinen hoito ja hoiva

Etunimet

Saapumis pvm

Hetu

Osoite

Puh.

Siviilisääty
naimaton
avoliitossa

naimisissa
leski
eronnut

Avio-/avopuoliso
Sukunimi

rekisteröity parisuhde

asuu yhdessä, kenen kanssa

Etunimet

Hetu

Lähiomaisen / edunvalvojan / asioidenhoitajan yhteystiedot
Sukunimi

Etunimet

Osoite

Puh.

Sukulaisuus
lapsi
edunvalvoja / edunvalvontavaltuutettu

muu. mikä;

Miksi haette ympärivuorokautiseen hoivaan/hoitoon (avuntarve päivisin/öisin, apuvälineet, kotona

asumista haittaavat tekijät?)

Asiakkaan oma mielipide/toive asumisesta:

Käytössä olevat koti- ja tukipalvelut (määrät, tiheys…)
Omaishoito:
Kotihoito:
Päiväpalvelu:
Jaksohoito/kuntoutus:
Ateriapalvelu:
Turvapalvelut:

Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon myöntämisperusteet (Perusturvalautakunta 24.3.2015, §35)
•
•
•
•
•
•

Asiakas ei selviydy kotona maksimaalisellakaan kotihoidon ja/tai läheisen tuella
Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa
Arvioinnissa käytetään RaVa-, MMSE-, GDS- ja RAI- mittareita. Ohjeellisesti RaVa- indeksin tulee olla yli 3
ja/tai asiakkaalla vaikeita käytösoireita, RAI-Maple sijoittuu luokkiin 4-5 (suuri/erittäin suuri palveluntarve)
Hakijalle tehdään kielteinen ei-kriteerit täyttävä, kielteinen kriteerit täyttävä tai myönteinen päätös
Asiakasvalinnat tehdään kiireellisyysjärjestyksessä palvelutarpeen ja vapautuvien paikkojen perusteella
Rovaniemen kaupungilla on oikeus päättää miten ja missä tarkoituksenmukainen hoito ja hoiva järjestetään

Myöntämisperusteet kokonaisuudessaan löytyvät myös Rovaniemen kaupungin sivulta

HAKEMUS
Ikäihmisten palvelut

Palveluasuminen/ ympärivuorokautinen hoito ja hoiva

Saapumis pvm

Hakijan säännölliset tulot ja varallisuus

Varallisuustiedot tarvitaan ja tarkistetaan, kun palveluasunto sijaitsee ARA- rahoitteisessa talossa.
(Kaupungin hallitus 11.1.2016, §19)
Säännölliset bruttotulot eriteltynä € / kk:

Ylittääkö varallisuutenne verotusarvo 34 000 € tai teidän ja puolisonne yhteisen varallisuuden verotusarvo
43 000 €?
Kyllä
Ei
Jos vastasitte KYLLÄ, mitä varallisuutta teillä on? (esim. osakehuoneisto, kesäasunto, omakotitalo,
vakuutussijoitukset, säästöt, rahastot...)

Hakijan allekirjoitukset
Vakuutan antaneeni edellä olevat tiedot rehellisesti ja parhaan ymmärrykseni mukaan. Annan suostumukseni
tarvittavien sosiaali- ja terveystietojen hankintaan. Tiedot tallennetaan ko. toimipisteen asiakas- / potilasrekisteriin.
Paikka ja aika
__________________

Hakijan allekirjoitus
/

20____

_______________________________________

Paikka ja aika
__________________

Hakemuksen teossa avustaneen henkilön allekirjoitus
/

20____

________________________________________
suhde hakijaan / nimenselvennys

Palautusosoite ja lisätiedot:
Palveluohjaus Nestori:
Puh. 016 322 2580

SAS-hoitajat:
Puh. 016 322 6631
Puh. 016 322 4647

Pohjolankatu 2 A
96100 Rovaniemi
Avoinna arkisin klo 10:00 – 14:00

Viranomaisen arvio tarkoituksenmukaisesta hoitopaikasta:
RaVa:
MMSE:
GDS:
Muu perustelu:
SAS- työryhmä pvm

Kielteinen
Myönteinen _____________
Odotuspaikka____________
Selvittely kesken

HoPaSu: __________________

Kriteerit eivät täyty
Perhehoito
Palveluasuminen
kevyt
tehostettu
dementia
Hoivaosasto

