
   
 OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS           Saapunut____/_____20______ 

          Käsitelty____/_____20______ 

 

HOITAJAN 

TIEDOT 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus 

  

Osoite Puhelinnumero 

  

Pankki ja tilinumero: 

 

Hoitaja on      Puoliso     Lapsi      Vanhempi    Naapuri 

 Muu; kuka 

Hoitaja on ansiotyössä   kyllä     ei     Jätti työnsä omaishoidon takia 

TIEDOT 
HOIDETTA-
VASTA 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus 

  

Osoite Puhelinnumero 

  

ASUINOLO-

SUHTEET 

Muut samassa taloudessa asuvat: 

 
Asunnon kunto ja varustetaso:  hyvä    kohtalainen    heikko 

Muuta huomioitavaa: 

 
TOIMINTA- 
KYKY 

Liikkuminen:  normaali     apuvälinein    toisten avustamana     pyörätuolilla itsenäisesti 
                         pyörätuolilla avustettuna       vuodepotilas 
 

Suoriutuminen: Itsenäis
esti 

Rajoittunut Tarvitsee apua Täysin autettava 

pukeutuminen     

syöminen     

peseytyminen     

WC-asiat     
 

RAVA pvm:____________ Tulos:______________ Ei tehty 
 

MUISTI  normaali Aikaan ja paikkaan orientoitunut, muistaa menneet ja nykyiset 

alentunut Muistaa vanhat paremmin kuin nykyiset, tietää missä ollaan 

muistamaton ei orientoitunut aikaan/paikkaan, vaikea tuntea ihmisiä 
 

MMSE pvm:____________ Tulos:______________ Ei tehty 
 

PSYYKE/ 
KÄYTÖS 

normaali Asiallinen, tasapainoinen, kommunikoi toisten kanssa 

masentunut Allapäin, eristäytyy, haluton kaikkeen, haluaa kuolla, itkeskelee 

aggressiivinen Kiroilee, lyö, vastustaa hoitotoimia yms. 

sekava Ei tiedä aikaa, paikkaa, harhainen, epäasiallinen käytös/puhe 

häiritsevä Äänekäs, häiritsee ympäristöään, herättää negatiivisia tunteita 

harhaileva Eksyy normaalissa ympäristössään, kuljeskelee, harhailee 

kontaktikyvytön Henkilöön ei saa järkevää kontaktia 

Kehitysvammainen tai muuten vammainen 
 

VALVON- 
NAN 
TARVE 

Kuinka pitkäksi ajaksi hoidettavan voi jättää yksin: 

ei voi jättää yksin / enintään yhdeksi tunniksi kerrallaan 

 1-4 tunniksi 

 yli 4 tunniksi / yön yli 

 12-24 tunniksi  



 
 

Sallan kunta 

Vanhus- ja vammaistyö 

 

AVUN JA 
SAIRAAN-
HOIDON TARVE 

Lääkkeet: 

itse Ei tarvitse valvontaa, annostelee ja ottaa itse lääkkeensä 

autettava Lääkkeet jaetaan dosettiin/annosjakelu  ;siitä ottaa itse  

valvottava Lääkkeet jaetaan ja varmistetaan, että ottaa ja nielee ne 

Diagnoosit: 

 
 

Muut sairaanhoidolliset toimenpiteet: 

 
Muu avun tarve: 

 
 
Avun tarve yöllä: ei tarvitse    satunnainen    usein 
 

KOTIHOITO Saatteko tällä hetkellä 

Kotihoitoa  ei        kyllä ______tuntia/viikko      ja/tai      kotisairaanhoitoa  ei        kyllä 
 

KELAN 
HOITOTUKI  

 ei saa korotettu tuki / vammaistuki 

alin erityishoitotuki / vammaistuki 
 

HOIDON- 
SUUNNITELMA 

Hoitotahto laadittu kyllä____________________   ei______________________________ 

EDUNVALVONTA Onko edunvalvontavaltuutus tehty?  kyllä  ei 

Onko edunvalvojaa?  kyllä:__________________________  ei 

Onko ilmoitus maistraattiin tehty?  kyllä_______________  ei___________________ 

Onko tarvetta lääkärinlausuntoon?  kyllä_______________  ei_________________ 

SUOSTUMUS JA 
ALLEKIR- JOITUS 

Suostun siihen, että hakemustani käsittelevä työntekijä voi muilta viranomaisilta/työntekijöiltä 
pyytää  

sellaisia lisätietoja, jotka ovat tarpeen hakemukseni käsittelyssä. Samalla hyväksyn, että 
hakemukseni käsitellään työryhmässä, jossa on vanhustyönjohtaja, kotisairaanhoitaja, johtava 
kodinhoitaja, sosiaali- 

työntekijä ja vuodeosaston osastonhoitaja. 

 

Paikka ja aika :    /   20  

 

    

 Hakijan tai tietojen antajan allekirjoitus 

 

Hakemus palautetaan sosiaalityöntekijä Terttu Hannulalle osoitteeseen: 

Sallan kunta 

Terttu Hannula 

Postipolku 3 

98900 SALLA 

Ennen tuen maksua tehdään hoidettavan, hoitajan ja hyvinvointipalvelulautakunnan välillä asianmukainen 
hoitosopimus. 


