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Ulkopaikkakuntalaisen hakemus asumispalveluihin

Asuinosoite Postinumero ja -toimipaikka

Hakijan perustiedot

Nykyinen kotikunta

Sukunimi (myös aikaisemmat) Etunimet Henkilötunnus

Tällä hakemuksella henkilö, joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea asumispalvelujen piiriin kotikuntansa 
ulkopuolelle. Hakija on tasaveroisessa asemassa kunnan omien vastaavien palveluntarvitsijoiden kanssa. 
Hakemuksen voi tehdä kotikunnan lisäksi vain yhteen kuntaan kerrallaan.

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

Puhelin Sähköpostiosoite

Palveluntarve
Haetaan

Ikääntyneiden palveluja Mielenterveyskuntoutujien palveluja Päihdekuntoutujien palveluja
Minkä syiden vuoksi haet Espoon asumispalveluihin?

Hakijan nykyiset palvelut
Mitä palveluja saat hakuhetkellä?

Hakijan kotikunnassa asioita hoitava työntekijä ja yhteystiedot

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 60 §:n mukaisesti. Pyydetyistä tiedoista tehdään asianmukainen merkintä potilas- tai 
asiakastietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamanne suostumus ilmoittamalla asiasta toimipisteeseen.

Valtuutan yllä mainitun asioiden hoitajan/edunvalvojan saamaan tähän hakemukseen ja sen käsittelyyn liittyviä tietoja.

Kyllä Ei

Vakuutan, ettei minulla ole vireillä hakemuksia muihin kuntiin.

Kyllä Ei
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Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys

Henkilötietosi tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan 
vain lakiin perustuen tai luvallasi. Verkkosivullamme www.espoo.fi/tietosuojaselosteet ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus 
Nestorissa on nähtävillä tietosuojaseloste, jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä 
oikeuksistasi.

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Hakemuksen voi allekirjoittaa ainoastaan hakija itse tai hakijan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu. Jos hakemuksen 
allekirjoittaa joku muu, hakemuksen mukaan on liitettävä valtakirja tai kopio edunvalvontamääräyksestä.

Palautusosoitteet

Ikääntyneiden palvelut: 
Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, PL 2308, 02070 Espoon kaupunki

Mielenterveys kuntoutujat ja päihdekuntoutujat: 
Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut, Asiakasohjaus, PL 2314, 02070 Espoon kaupunki.

https://www.espoo.fi/tietosuojaselosteet
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