
HAKEMUS PALVELUN SAAMISEKSI 
(hakijan kotikunta muu kuin Vantaa)

Vantaan kaupunki | Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Tällä hakemuksella henkilö, joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen piiriin kotikuntansa ulkopuolelle. 
Henkilö on tasaveroisessa asemassa kunnan omien vastaavien palveluntarvitsijoiden kanssa. 
 
Hakemuksen saa tehdä vain yhteen kuntaan kerrallaan.

Hakijan  
perustiedot

Nimi Henkilötunnus

AsuinosoiteNykyinen kotikunta

Puhelin Sähköposti

Hakijan asioiden hoitaja/edunvalvoja ja yhteystiedot (mikäli hakijalle on nimetty edunvalvoja, tai hakija haluaa nimetä muun henkilön 
avustamaan hakemuksen käsittelyssä)

Saapumispäivä Diaarinumero

Palveluntarve Haetaan
ikääntyneiden palveluja
mielenterveyskuntoutujien palveluja
päihdekuntoutujien palveluja
vammaisten palveluja
kehitysvammaisten palveluja

Asiakkaan näkemys palvelujen tarpeesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Hakijan  
nykyiset  
palvelut

Mitä palveluita hakija saa hakuhetkellä

Hakijan kotikunnassa asioita hoitava työntekijä ja yhteystiedot

Päiväys ja 
allekirjoitus

Hakemuksen käsittelyä varten tullaan tekemään palvelutarpeen selvitys yhteistyössä hakijan kotikunnan kanssa. Selvitystä tehtäessä 
tullaan pyytämään hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastiedot hakijan kotikunnasta 
sosiaalihuoltolain 16 a § mukaisesti. Pyydetyistä tiedoista tehdään asianmukainen merkintä potilas- tai asiakastietoihin. 
 
Valtuutan yllä mainitun asioiden hoitajan/edunvalvojan saamaan tähän hakemukseen ja sen käsittelyyn liittyviä tietoja. 
 
Vakuutan, ettei minulla ole vireillä hakemuksia muihin kuntiin.

Päiväys Allekirjoitus
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