Kaavin kunta
Perusturvalautakunta

HAKEMUS
IKÄIHMISTEN
PALVELUASUMISEEN

saapumispv_______

TAVALLISEEN

JA

TEHOSTETTUUN

Tietoa ikäihmisten tavalliseen ja tehostettuun palveluasumiseen hakeutumisesta

Tavallinen palveluasuminen sijaitsee Kaavilla palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa vuokrarivitaloissa. Henkilökunta on paikalla kello 7-21. Yöaikaan palvelukeskuksen yöhoitajat vastaavat turvahälytyksiin ja tekevät tarvittaessa tarkastuskäyntejä.

Tehostetussa palveluasumisessa on kyse ympärivuorokautisesta hoivasta. Tehostettua
asumispalvelua järjestetään joko Kaavin kunnan omassa palvelukeskuksessa Kirkkorannantiellä tai yksityisten palveluntuottajien yksiköissä ostopalveluina tai palvelusetelillä.

Tehostettuun asumispalveluun siirtymisen lähtökohtana on, että kotona asumista tukevat
palvelut on arvioitu ja käytetty. Kotona asumisen tukikeinoja ovat mm. kotihoito, turvapuhelinpalvelu ja ateriapalvelu.

Tehostettuun asumispalveluun voidaan hakeutua, kun kotona asuminen ja selviytyminen eivät ole enää tarkoituksenmukaista maksimaalisten kotihoidon palvelujen tai omaishoidon turvin. Voimakas, asiakkaan arkeen vahingollisesti vaikuttava turvattomuus voi myös olla peruste tehostettuun palveluasumiseen hakeutumisessa.

Asiakkaan mielipide ja toive huomioidaan sijoituspäätöstä tehdessä. Jos asiakas ei itse pysty
ilmaisemaan mielipidettään, asiakkaan tahto selvitetään yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen kanssa. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta saada
paikkaa nimenomaan hänen toivomastaan yksiköstä. Jos Kaavin kunnalla on tarjota asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava tehostetun palveluasumisen paikka, asiakas ei voi jäädä
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terveysaseman vuodeosastolle odottamaan toivomaansa paikkaa, jollei hänellä ole sairaalahoidon tarvetta. Asiakasvalinnat tehdään kiireellisyysjärjestyksessä palvelutarpeen ja vapau

tuvien paikkojen perusteella. Hakemus käsitellään vanhustenhuollon tiimissä. Asiakas saa
kirjallisen, valituskelpoisen päätöksen.

Tietoa asumispalveluista ja kotona asumisen tukimuodoista:

Palvelukeskus
Palveluohjaaja Kirsi Soininen
Kirkkorannantie 2
73600 KAAVI
puh. 040 703 0451
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HAEN TAVALLISTA PALVELUASUMISTA _____

HAEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA_____
Hakijan
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero- ja toimipaikka

Puhelinnumero

Ammatti (ent.)

Väestökirjalain mukainen kotipaikka

Lähiomaiset / edunvalvoja / asiainhoitaja; nimi, osoite ja puhelinnumero

Hakemisen syy

Hakijan asumisolosuhteet

Pääasiallinen syy hakea tehostettuun palveluasumiseen

Kerrostalo
hissillinen

Asuu yksin
hissitön

Asuu toisen kanssa, kenen?

Rivitalo
Lisätietoja asumisesta
Omakotitalo

Palvelutalo

Muu, mikä
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toimintakyky
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Liikkuminen sisällä
itsenäinen

avun tarve

vuoteeseen hoidettava

Käytössä olevat liikkumisen apuvälineet
rollaattori

pyörätuoli

normaali

heikentynyt

henkilönosturi

Muisti

Hakijan käytössä
olevat palvelut

Kunnallinen kotihoito

vaikea muistihäiriö

kertaa/vrk

Yksityinen kotihoito
kertaa/viikko,
palveluntuottaja_____________
Ateriapalvelu
Turvapuhelin
Kauppa- ja asiointipalvelu
Muu, mikä? ____________
Omaisten ja läheisten apu
Omaishoidon tuki

€/kk

Säännölliset tulot Säännölliset bruttotulot eriteltynä € / kk
ja varallisuus

KELA:n eläkeensaajan hoitotuki
€ / kk
Asiakkaan toive

Asiakkaan mielipide ja toive palveluasumiseen sijoittumisesta

Kaavin kunta
Perusturvalautakunta

saapumispv_______

Lisätietoja
tarvittaessa

Hakijan allekirjoitus

Vakuutan antaneeni edellä olevat tiedot rehellisesti ja parhaan
ymmärrykseni mukaan. Tietoni voidaan tarkistaa sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä (Laki asiakkaan
asemasta ja oikeuksista
812/2000 § 20 1. mom.).

Tiedot tallennetaan Kaavin kunnan asiakasrekisteriin.

Paikka ja aika

/

20

________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Hakemuksen teossa avustanut henkilö

Nimi

puh.
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Päätös hakemuksesta lähetetään hakijalle, poikkeustapauksessa muulle henkilölle.
Kenelle päätös hakemuksesta lähetetään?
Hakijalle
Muu yhteyshenkilö, nimi ja osoite_________________

Hakemus toimitetaan:

Palvelukeskus
Palveluohjaaja Kirsi Soininen
Kirkkorannantie 2
73600 KAAVI
puh. 040-703 0451
Hakemuksen käsittelijän merkinnät:

