Tukipalveluhakemus

Hakemus saapunut
Hakija

Asia

Asunnon
avain

____ /____ 20___

Vastaanottaja _______________________

Nimi

Henkilötunnus

Osoite:

Puhelin (koti):

Postinumero ja -toimipaikka:

Matkapuhelin:

Haetaan
☐ Turvapuhelin (4G) ☐ Lisäranneke puolisolle _______________________
Lisälaite Turvapuhelimeen:
☐ kaatumishälytin
☐ ovihälytin: kulunvalvonta-aika ___________________
☐ Paikantava turvakello
☐ Ateriapalveluseteli / Tulosidonnainen / Bruttotuloraja 1270e / kk /liitteet tuloista
☐ Ateriapalvelu
☐ Asiointipalvelu / Kauppapalvelu
Asiakkaan on luovutettava asunnon avain tukipalveluiden käyttöön. Avain toimitetaan
tukipalveluille palvelun käyttöönoton yhteydessä.
☐ Asiakkaalla on avain (1-3 kpl palvelusta riippuen) valmiina luovutettavaksi
☐ Asiakkaalla on kotihoidon sähkölukko

Olosuhteet

Hakija asuu:
☐ Yksin
☐ Avo-/aviopuolison kanssa
☐ Muun asuinkumppanin kanssa
Yhteyshenkilö: _____________________________ Puh: ____________________
Lemmikkieläimet:
☐ Kissa
☐ Koira
Palvelut:
☐ Kotihoito (kunnallinen)
☐ Kotihoito (yksityinen)
☐ Edunvalvonta-asiakas

Liitteet

Lisätietoja

☐ Tuloselvitys (Ateriapalvelusetelihakemus)

Suostumus

Annan suostumukseni tarkistaa potilastietojärjestelmästä ja siirtää seuraavia
terveydentilaani koskevia tietoja hälytystenvastaanottokeskukseen:
☐ Terveydentilaani ja toimintakykyäni kuvaavat tiedot ja muutokset.
☐ Lääkitystiedot ja tieto mahdollisista lääkeaineallergioista.
☐ Lupa hätätilanteessa paikantamiseen.

Hakijan tai
hänen
edustajansa
allekirjoitus

____/____20__

_____________________________________

Hakemuksen palautus:
Omatori Porrassalmenkatu 21
50100 Mikkeli

puh. 015 211 557

_____________________________________________________________________________________________________

ESSOTEN TUKIPALVELUT VUOSI 2021
Turvapalvelut
Turvapalveluilla tuetaan turvallista kotona asumista. Turvapuhelimen avulla asiakas saa hätätilanteessa avun
kotiin. Avuntarve ja kiireellisyys arvioidaan puhelun aikana. Turvapalvelujen käynnistämisen edellytyksenä on, että
asiakkaalla on antaa asunnon avain laiteasennuksen yhteydessä turvapalveluille. Tällä mahdollistetaan auttajan
pääsy asiakkaan luo. Turvapalveluista laskutetaan kuukausiperusteisesti. Auttajatahona toimii ensisijaisesti
kotihoito. Paikkakuntakohtaisesti yöauttajana voi toimia myös alueen ensivaste.
• Turvapuhelin 35 €/kk (sis. laite, asennus ja huolto)
• Lisälaitteet: 9 €/kk
• Auttajakäynnit: 12 €/kerta
Ateriapalvelut
Ateriapalveluseteli henkilöille, joiden bruttotulot eivät ylitä 1270 € kuukaudessa / hakija. Asiakas on oikeutettu
käyttämään palveluseteliä vain Essoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien palvelujen maksamiseen.
Hyväksytyt palveluntuottajat löytyvät palse.fi- palvelusta ja palvelusetelin mukana toimitettavasta
palveluntuottajalistauksesta. Asiakas toimittaa palvelusetelin valitsemalleen tuottajalle. Seteli myönnetään
toistaiseksi voimassa olevaksi.
• Palvelusetelin arvo on 3 euroa aterialta, 60 euroa kuukaudessa.
Menumat on Essoten tarjoama ateriapalvelu. Menumat on ateriapalveluautomaatti, joka sisältää pakastimen ja
kiertoilmauunin.
• Menumat – ateriapalvelu 10,00 €/ateria.
Asiointipalvelut
Kauppapalvelu
Kauppapalvelujen aloittaminen edellyttää tiliasiakkuutta palveluntarjoajalle. Palvelutarjoaja määräytyy asiakkaan
asuinpaikkakunnan mukaan:
• K-Citymarket Mikkeli; Mikkeli (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi), Hirvensalmi, Puumala ja
Kangasniemi
• Osuuskauppa Suur-Savo: Juva ja Mäntyharju
• Asiointimaksu: 9,50 €/kerta

Lisätietoa tukipalveluista: puh. 015 211 557

