
             Pirkkalan yhteistoiminta-alue Hakemus saapunut ________________
             Sosiaalipalvelut
             Vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUEN HAKEMUS, alle 65-vuotiaat

HAKIJAA (omaishoidettavaa) KOSKEVAT TIEDOT

Henkilötiedot
Nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Postinumero Kotipaikka

Sähköpostiosoite

Perhesuhteet

Avioliitossa

Avoliitossa

Naimaton

Asumuserossa

Eronnut

Leski

Perhesuhteet

Hakijan perheen koko: __________ perheenjäsentä

Perheessä on _______ alle 18-vuotiasta lasta, joiden syntymävuodet ovat:

Lähiomainen, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite

Onko hoidettava
päivisin tai muutoin
säännöllisesti:

Koulussa, missä, aika matkoineen: ____________________________________________

Päiväkodissa, missä, aika matkoineen: _________________________________________

Päivä- tai työtoiminnassa, miten usein, aika matkoineen __________________________

_________________________________________________________________________

Muualla, missä, aika matkoineen: ____________________________________________

_________________________________________________________________________

Muut hoidettavan
saamat palvelut

Kotihoito     Kyllä             kertaa/viikko  Ei

Kotihoidon tukipalvelut    Kyllä          Ei
(esim. turvapuhelin, ateriat, kuljetuspalvelu, kauppapalvelu)

Mitä palveluja: ____________________________________________________

Vammaispalvelu                  Kyllä         Ei
(esim. kuljetuspalvelu, palveluasuminen, henkilökohtainen avustaja, tilapäishoito)

Mitä palveluja: ___________________________________________________________

Jokin muu palvelu              Kyllä           E i

Mikä palvelu:



Apuvälineet ja
laitteet

Kelan hoitotuki Ei saa hoitotukea              Hakemus on jätetty Kelaan    milloin: ______________

Saa hoitotukea, mitä:

  Perushoitotuki           Korotettu hoitotuki         Ylin hoitotuki

  Perusvammaistuki          Korotettu vammaistuki        Ylin vammaistuki

Kelan myöntämä kuntoutus: ________________________________________________

Kelan myöntämä terapia: __________________________________________________

OMAISHOITAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Henkilötiedot
Nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Postinumero Sähköposti

Ammatti

Hoitosuhteen tiedot Hoitaja on hakijan:

puoliso/avopuoliso

äiti/isä

muu läheinen, kuka   __________________

lapsi

ystävä/tuttava

Omaishoitajan
työssäkäynti

Nykyinen työpaikka, osoite ja puhelin:

_________________________________________________________________

Tekee ansiotyötä kotona         Ansiotyössä kodin ulkopuolella

Kokopäivätyö               Osapäivätyö  klo: _______          Vuorotyö

Tilapäinen työ   ajalla: ___________________________________

Joutunut jäämään pois ansiotyöstä hoidettavan hoitamisen vuoksi

 Työtön              Virkavapaa/työloma

Opiskelee          Eläkkeellä

Muu ammattiasema   mikä: ______________________________________________

Lisätietoja /
erityisperusteluja



Suostumus tietojen
käsittelyyn

Hakemustani käsittelevä työntekijä saa pyytää muilta viranomaisilta sellaisia minua
koskevia lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia.

Kyllä                 Ei

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 12 §:n mukaan asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa
on annettava ne tiedot, joita tarvitaan sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Vakuutamme hakemuksen tiedot oikeiksi.

Päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja aika                                                    Hoidettavan allekirjoitus

Paikka ja aika                                                    Hoitajan allekirjoitus

Liitteet Liite 1            Lääkärin lausunto C
Liite 2            Tarvittaessa lapsen omaishoidon tukeen asiantuntijalausunto

Lomakkeen palautus Sosiaalitoimisto, vammaispalvelut
PL 1001, 33961 Pirkkala

Lisätietoja antavat Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät

Pirkkala puh. 03 565 24923
Vesilahti puh. 050 521 5208

Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakunta tallentaa henkilötietojanne vammaispalvelujen asiakasrekisteriin. Tietosuojaseloste
on saatavissa kunnan kotisivuilta. Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kunnan järjestelmiin ja että
niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Lisätietoa löydät sivulta: www.pirkkala.fi > Asioi kanssamme >
Tietosuoja > Tietosuojaselosteet.

Teillä on oikeus tarkistaa itseänne koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisten tai tarpeettoman tiedon korjaamista (laki
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16. artikla). Lisätietoa löydät sivulta:
www.pirkkala.fi > Asioi kanssamme > Tietosuoja > Asiakkaiden oikeudet.


