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Hakemuksen saapumispäivä      /       20     

HENKILÖTIEDOT 
Sukunimi

     

Henkilötunnus

     
Etunimet

     

Syntymäpaikka

     
Osoite

     

Puhelinnumero

     
Siviilisääty

 Avio-/avoliitossa    Naimaton    Rekisteröity parisuhde    Leski    Eronnut
Ammatti

     

Sähköposti

     

LÄHIOMAINEN
Nimi 

     

Sukulaisuussuhde

     
Osoite

     

Puhelinnumero

     
Onko sinulla

 Asioidenhoitaja       Määrätty edunvalvoja       Edunvalvonta on vireillä

ASIOIDENHOITAJA/EDUNVALVOJA

Nimi 

     

Sukulaisuussuhde

     
Osoite

     

Puhelinnumero

     

ASUMINEN  Omakotitalo  Rivitalo  Kerrostalo      krs  Vailla vakituista asuntoa

 Palvelutalo, nimi        Tukiasunto

 Asun yksin  Asun yhdessä       kanssa

Käytettävissä on  Hissi  Portaat

Mukavuudet:

 Vesijohto

 Suihku

 Viemäri

 Sauna 

 Lämmin vesi

 Kylpyamme

 Sisä –WC

Mitä vaikeuksia sinulla on nykyisessä asumisessa?

     

Minkä palvelun avulla arvioit pärjäävän vielä kotona?

     

RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto Sosiaalitoimisto
PL 59 Kalliokatu 1  
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NYKYISET 
HOITOSUHTEET

 Kotihoito

 Mielenterveyskeskus

 Psykiatrinen sairaanhoitaja

 Päihdeklinikka

 Kotiin vietävä päihdetyö

 Muut käynnit

 Läheisten tuki

Käyntikerrat
         /vrk,        /vko,        /kk

         /vrk,        /vko,        /kk

         /vrk,        /vko,        /kk

         /vrk,        /vko,        /kk

         /vrk,        /vko,        /kk

         /vrk,        /vko,        /kk

         /vrk,        /vko,        /kk

PALVELUT
Mitä palveluja nykyään saat/käytät?

ARVIO PALVELU-
ASUMISEN 
TARPEESTA

 Tukiasuminen  Palveluasuminen  Tehostettu palveluasuminen

Liitteeksi nykyisen hoitotahon/ läheisen lausunto hakijan toimintakyvystä

KELAN HOITOTUKI  Alin  Korotettu  Erityis-  Tarkistus vireillä

PERUSTELUT 
PALVELU-
ASUMISEN 
TARPEELLE

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät syyt palveluasumisen tarpeellesi?
     

SUOSTUMUS Annan luvan itseäni koskevien tietojen käsittelyyn moniammatillisessa sosiaali- ja terveystoimen 
arviointi- ja sijoitustyössä sekä näiden tietojen luovuttamiseen tulevaan asumisyksikkööni. 

ALLE-
KIRJOITUKSET

Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen.

Paikka ja aika 

           /     20   
Hakijan tai hänen edustajan allekirjoitus

___________________________________________________

___________________________________________________
Nimen selvennys

MUKAAN TARVITTAVAT LIITTEET:

- Lääkärin lausunto, josta ilmenee perustelut hakijan palveluasumisen välttämättömälle tarpeelle
- Nykyisen hoitotahon/ läheisen arvio fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä

HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE:

Psykiatrinen sairaanhoitaja Maarit Karilainen
puh. 044 793 5536
Sosiaalitoimisto
Kalliokatu 1, 26100 Rauma

RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto Sosiaalitoimisto
PL 59 Kalliokatu 1  
26101 RAUMA 26100 RAUMA
www.rauma.fi vaihde 02 83411
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tlaaksonen
Typewriter
 Kirsi Friberg
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