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Sukunimi

Minkä syiden vuoksi haet Länsi-Uudenmaan asumispalveluihin?

Mitä palveluita käytät hakuhetkellä?

Mihin kuntaan tai kaupunkiin toivot asumispalvelua Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella?

Nykyinen kotikunta

Postinumero

Palveluntarve

Etunimet

Hakijan perustiedot

Hoitopaikan hakeminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta
(Kun asun toisella hyvinvointialueella)

Hakemus

Se, joka haluaa muuttaa toisen hyvinvointialueen asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai 
muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti, voi hakea tämän hyvinvointialueen 
sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin jos olisi kyseisen hyvinvointialueen asukas. 

Hakemusta ei kuitenkaan käsitellä, jos hakija on jo tehnyt vastaavan hakemuksen toiselle 
hyvinvointialueelle ja asian käsittely on vielä kesken. 

Asuinosoite

Puhelin Sähköposti

Nykyiset palvelut

Lomakkeen postitusosoite;
Länsi- Uudenmaan hyvinvointialue
Seniori-info / Asumisen asiakasohjaus
Espoon sairaala
Karvasmäentie 6
02740 Espoo

Henkilötunnus



01
/2

02
3 

(s
iv

u 
2/

2)
  

Hakijan kotipaikkakunnalla asioita hoitavan työntekijän yhteystiedot

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

60 § Sosiaalihuoltolaki

Toisen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen ja hoitopaikan hakeminen

Hyvinvointialue päättää palvelun myöntämisestä, hakijan on kahden viikon kuluessa päätöksen 
tiedoksi saamisesta ilmoitettava hyvinvointialueelle palvelun vastaanottamisesta. Hakijalla on oikeus 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta muuttaa osoitettuun hoitopaikkaan. 
Jos hakija laiminlyö edellä säädettyjen määräaikojen noudattamisen, hänen oikeutensa päätöksen 
mukaisiin palveluihin raukeaa. 

Hyvinvointialueen tulee välittömästi ilmoittaa hakemuksesta ja sen käsiteltäväksi ottamisesta sille 
hyvinvointialueelle, jonka alueella hakijan kotikunta on. Hyvinvointialueen tulee käsitellä hakemus, 
arvioida hakijan palvelutarve yhteistyössä sen hyvinvointialueen kanssa, jonka alueella hakijan 
kotikunta on ja tehdä asiassa päätös. Hakemusta ei kuitenkaan käsitellä, jos hakija on jo tehnyt 
vastaavan hakemuksen toiselle hyvinvointialueelle ja asian käsittely on vielä kesken. 
 
Vakuutan, ettei minulla ole vireillä hakemuksia muilla hyvinvointialueilla. Annan luvan pyytää 
ja käsitellä hakemukseen tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoja Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueella ja kotikuntani hyvinvointialueella 

Kyllä 

Ei

Kyllä

Päivämäärä Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

Ei 

Allekirjoitus ja päivämäärä
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