
 

 

    
    
    
    
    

    

            
    
        

 

Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut                              HAKEMUS OMAISHOIDON TUESTA 

 
Hakemus saapunut       

 
HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Hoidettavan 

tiedot 

Suku- ja etunimet (hoidettavan nimi) 

   

Henkilo tunnus 

Kotikunta Puhelinnumero 

La hiosoite ja postitoimipaikka 

Perhesuhteet                                                                                                                                                

☐ Naimaton ☐ Avio/avoliitossa ☐ Leski vuodesta                 ☐ Eronnut   

 

Perhetiedot 

☐ Asuu yksin    ☐ Puolison/ kumppanin tai jonkun muun kanssa 

☐ Asuu vanhempien luona 

Hakijan perheen koko                             perheenja senta  

Perheessa  on               alle 18- vuotiasta lasta, syntyma vuodet 

 

Onko 

hoidettava 

pa ivisin tai 

muutoin 

sa a nno llisesti 

☐ Tyo toiminnassa, miten usein, aika  

☐ Pa iva toiminnassa, miten usein, aika 

☐ Kotona                           

☐ Muualla, missa , aika    

☐ Koulussa, missa , aika matkoineen                   

☐ Pa iva kodissa, missa , aika matkoineen                 

 

Myo nnetyt 

sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

☐ Kotihoidon asiakas                 ☐ kylla    ☐ ei                          

☐ Kotihoidon tukipalvelut        ☐ kylla    ☐ ei                                                                    

☐ Vammaispalvelu                      ☐ kylla    ☐ ei                              

☐ Perhetyo                                     ☐ kylla    ☐ ei                                            

☐ Muu tukipalvelu, mika ?                           

 

Sairaus tai 

muu erityinen 

avun tarve 
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Hoidettavan 

toimintakyky 

ja avuntarve 

1.Liikkuminen ☐ itsena isesti ☐ ohjattava ☐ osin autettava ☐ ta ysin autettava 

2. Syo minen ☐ itsena isesti ☐ ohjattava ☐ osin autettava ☐ ta ysin autettava 

3. Peseytyminen ☐ itsena isesti ☐ ohjattava ☐ osin autettava ☐ ta ysin autettava 

4. Na ko  ☐ hyva  ☐ rajoittunut ☐ sokea 

5. Puheen tuottaminen ☐ normaali ☐ puheha irio  ☐ puhumaton 

6. Psyykkinen toiminta ☐ toimintakykyinen  ☐ muisti heikentynyt ☐ muistamaton      

☐ toimintakyky muutoin heikentynyt, miten? 

7. WC- toimet ☐ itsena isesti ☐ ohjattava ☐ avustettuna ☐ muuta huomioitavaa 

8. Pa ivitta inen avuntarve 

Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, mita  avustamiseen tai valvontaan kuuluu 

1) pa ivisin 

 

2) o isin 

 

 

Kelan etuudet 

Mita  seuraavista etuuksista Kela on myo nta nyt hoidettavalle? 

☐ hoitotuki ☐ korotettu hoitotuki  ☐ erityishoitotuki  ☐ hoitotukihakemus vireilla  

Hoitotuen ma a ra  / kk         euroa                                        Vamman vaikeusaste                 % 

 

Tapaturma-

viraston tai 

vakuutus-

laitoksen 

etuudet 

Saako hoidettava sotilasvammalain mukaista korvausta tai haittakorvausta 

vakuutusyhtio lta ?  

☐ saa             ☐ ei saa                

Korvauksen ma a ra  / kk         euroa                                        Vamman vaikeusaste                 % 

 

HOITAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Henkilo tiedot 

Suku- ja etunimet 

   

 

 Henkilo tunnus Koti puhelinnumero 

 Verotuskunta Tyo  puhelinnumero 

La hiosoite ja postitoimipaikka 

 

Pankkitiedot                                                                                IBA 

 

Hoitajan 

tyo ssa ka ynti 

☐ hoitaja on to issa  muualla ☐ ela kkeella  ☐ tyo tto ma na  

  

Ansiotyo nma a ra               tuntia/pa iva           ☐ tyo paikka, missa ?      
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Onko omaishoitaja joutunut ja a ma a n pois ansiotyo sta  hoitaakseen 

omaishoidettavaa?   

☐ei     ☐kylla , milloin? 

 

Tiedot 

hoitosuhteesta 

Hoitaja on hakijan 

☐ puoliso/ avopuoliso ☐ lapsi ☐ isa /a iti ☐ ysta va / tuttava ☐ muu omainen, kuka                                     

             

 

Hoitajan antama 

apu 

Onko hoitajan antama apu? 

☐ avustamista ☐ hoitamista ☐ valvontaa ☐ apu on ympa rivuorokautista 

☐ apu pa ivitta ista  ☐ harvemmin kuin kerran pa iva ssa , kuinka usein viikossa?  

Kuinka paljon hoitajalla menee aikaa avun/ hoidon antamiseen? 

                      tuntia pa iva ssa                               tuntia viikossa       

 

Tilapa ishoito 

Kun hoitajaksi hakeva henkilo  on tilapa isesti estynyt, miten hoito ja rjesteta a n? 

☐ tulee toimeen itse ☐ hoitaja hankkii sijaisen 

☐ kotihoidon tai muun tilapa isavun turvin, mista ? 

☐ haetaan tilapa ispaikkaa sairaalasta ☐ haetaan tilapa ispaikkaa palvelukodista  

 

Allekirjoitukset 

 ja pa iva ys 

Paikka ja aika                       

                                                                                     

Hyva ksyn ta ssa  mainitun henkilo n 

hoitajakseni ☐ Kylla   ☐ En 

Hoitajan allekirjoitus: Hoidettavan allekirjoitus: 

 

Suostumus 

 

Annan suostumukseni siihen, etta  Taivalkosken kunta saa tarkistaa 

potilastietoja rjestelma sta  ne terveystietoni, jotka ovat tarpeen arvioitaessa 

omaishoidon tuen annetun lain 3§:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti, etta  hoitajan 

terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon antamia vaatimuksia. 

 

Pa iva ys                                                                                          Omaishoitajan allekirjoitus 

 

Omaishoidon tuen annetun lain 3§ 1 momentin 1 kohdan edellytysten 

varmistamiseksi Taivalkosken kunta tarkistaa potilastietoja rjestelma sta , etta  

hoidettavan henkilo  tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai 

muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. 

 

Lisätietoja: Kotihoidon palveluohjaaja p. 0400 530 257
 
HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE 

Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimi 

Kotihoito 

Kotihoidon palveluohjaaja 

Lammentie 4 

93400 Taivalkoski                                         
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OMAISHOIDON ARVIOINTILOMAKE               Arviointipa iva        

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN ARVIOT 

 

Hoidettavan 

arviot 

Hoidettavan omatoimisuus/ hoidettavuus 

RAI __________________                                  MMSE  _____________________________ 

CERAD ______________________                    Hoitoisuus ________________________ 

Muuta/ mita ? 

 

Hoidettavan 

avuntarve 

Kuinka moneksi tunniksi hoidettavan voi ja tta a  yksin? 

 

Missa  tarvitsee apua? 

 

 

 

Muut hoidettavan hoitoisuuteen/ kotona selviytymiseen vaikuttavat tekija t? 

 

 

 

 

Hoitotuen taso 

ja tarve 

Omaishoitaja  

☐ kylla          ☐ ei        

taso 1  ☐   taso 2  ☐  taso 3  ☐  

 

Mista  alkaen__________________ 

Tyo ntekija  

☐ kylla          ☐ ei          

taso 1  ☐   taso 2  ☐  taso 3  ☐  

 

Mista  alkaen__________________ 

 

Arvioinnissa 

mukana, 

allekirjoitukset 

 ja pa iva ys 

Paikka ja aika 

                                                                                     

Hoidettava 

Allekirjoitus: 

 

Hoitaja 

Allekirjoitus: 

Muu henkilo  

Allekirjoitus: 

Tyo ntekija                                                                  ☐ PO       ☐ SH       

Allekirjoitus 

Palveluseteli- 

tiedote 

 

Palvelusetelitiedote annettu 

☐ kylla   ☐ ei        

 

Muut palvelut 

Muut suunnitellut palvelut 

 

 

 

 

 

 


