Keski-Uudenmaan

HAKEMUS / Omaishoidon tuki, alle 65 v

sote –kuntayhtymä

Hakemus saapunut:
____ / ______ 20 _______

Omaishoidon tuen hakemus
Hoidettavan
henkilötiedot

Omaishoitajaksi
hakevan
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Kotikunta

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Kotikunta

Omaishoitajaksi hakevan suhde hoidettavaan
Hoitaja on työssä kodin ulkopuolella

_______________________________
Kyllä

Ei

Hoidettavan
toimintakykyyn
vaikuttavat
sairaudet tai
vammat

Asiat, joissa
hoidettava
tarvitsee apua
tai sanallista
ohjausta
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Keski-Uudenmaan

HAKEMUS / Omaishoidon tuki, alle 65 v

sote –kuntayhtymä
Hoidettavan
käytössä olevat
muut palvelut

Liitteet
Hakemukseen voi liittää lääkärinlausunnon tai muun selvityksen hoidettavan
terveydentilasta ja toimintakyvystä.
Hoidettavan tai
huoltajan sekä
hoitajan
allekirjoitukset

Paikka ja aika
_____________________________________________
Hoidettavan tai huoltajan allekirjoitus

_____________________________________________
Hoitajan allekirjoitus
Hakemuksen käsittelemiseksi vammaispalveluista otetaan yhteyttä ja sovitaan
kotikäynnistä ja palvelutarpeen arvioinnista.
Asiakastietojen
tallentaminen ja
tietosuoja

Hakemuksen käsittelystä, hakemisesta ja asiakkuudesta muodostuu asiakas- ja potilasrekisteritietoja.
Asiakas – ja potilasrekisteritietoja käytetään palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi
tietoja voidaan käyttää kuntayhtymän oman toiminnan suunnitteluun ja tilastointitarpeisiin.
Asiakas- ja potilasrekisterin tietoja voivat käyttää ainoastaan asiakkaan hoitoon ja palveluihin sekä
siihen liittyviin tehtäviin osallistuva Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilökunta.
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU-yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Asiakastiedot tallennetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakas- tai
potilastietojärjestelmään sosiaalihuollon rekisteriin. Tietosuojaselosteet ja tietosuojaan liittyvät
informoinnit ovat nähtävissä Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän toimipisteissä.
Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä tutustua, nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevia asiakas- ja
potilasrekisteritietoja (EU-tietosuoja-asetus artiklat 12, 15, 16, 19).
Lisätietoja tietosuojasta/lomakkeet omien oikeuksien toteuttamiseen https://www.keskiuudenmaansote.fi/asiakkaalle/edut-ja-oikeudet/tietosuoja1/
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HAKEMUS / Omaishoidon tuki, alle 65 v

Palautusosoite
Vammaisten palvelut / LISÄÄ TÄHÄN KOTIKUNTASI
PL 46, 05801 Hyvinkää
Käyntiosoitteet:
Hyvinkää: Suutarinkatu 2 D, 2. kerros, 05900 Hyvinkää
Järvenpää: Myllytie 11, 4. krs, 04400 Järvenpää
Mäntsälä ja Pornainen: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
Nurmijärvi: Keskustie 2 A, 2. kerros, 01900 Nurmijärvi
Tuusula: Pääterveysasema, Hyryläntie 13 A, 04300 Tuusula
12. TIETOSUOJA
Hakemuksen käsittelystä, hakemisesta ja asiakkuudesta muodostuu asiakas- ja potilasrekisteritietoja. Asiakas – ja potilasrekisteritietoja käytetään palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää kuntayhtymän oman toiminnan suunnitteluun ja tilastointitarpeisiin.
Asiakas- ja potilasrekisterin tietoja voivat käyttää ainoastaan asiakkaan hoitoon ja palveluihin sekä siihen liittyviin tehtäviin osallistuva Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän
henkilökunta.
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU-yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä
muuta voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Asiakastiedot tallennetaan Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän asiakas- tai potilastietojärjestelmään sosiaalihuollon rekisteriin. Tietosuojaselosteet ja tietosuojaan liittyvät
informoinnit ovat nähtävissä Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän toimipisteissä.
Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä tutustua, nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevia
asiakas- ja potilasrekisteritietoja (EU-tietosuoja-asetus artiklat 12, 15, 16, 19).
Lisätietoja tietosuojasta/lomakkeet omien oikeuksien toteuttamiseen https://www.keskiuudenmaansote.fi/asiakkaalle/edut-ja-oikeudet/tietosuoja1/
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