
HUITTISTEN KAUPUNKI OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 
Risto Rytin katu 36 
32700 HUITTINEN Saapumispvm _________________ 

Hakemukseen on liitettävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima selvitys hoidetta-
van terveydentilasta ja päivittäisestä toimintakyvystä. Hakemus käsitellään vasta, kun kaikki vaadittavat 
liitteet ovat saapuneet. 

Hoidettavan nimi: 

Henkilötunnus: Kotikunta: 

Osoite: Puhelin: 

Hoitajan nimi: 

Henkilötunnus: Kotikunta: 

Osoite: Puhelin: 

Hoitajan pankkiyhteys, pankki ja tilinumero: 

Hoitajan suhden hoidettavaan: 
 Puoliso           Lapsi     Äiti/Isä      Naapuri      Palkattu hoitaja 

Hoitaja asuu: 
 Yhdessä hoidettavan kanssa  Samassa talossa    Erillään 

SELVITYS SAIRAUDEN TAI VAMMAN AIHEUTTAMASTA TOIMINTAKYVYN ALENTUMISESTA 

Sairaus tai vamma: 

Oireet ja haitat, joita sairaus tai vamma aiheuttaa: 

Apuvälineet: 
 Ei  On   Mitä? 



TOIMINNOT, JOISSA TARVITAAN APUA TAI VALVONTAA 

Liikkumisessa sisällä; miten? 

Liikkumisessa ulkona; miten? 

Pukeutumisessa; miten? 

Ruokailussa; miten? 

Muu huolenpito; mitä? 

WC-käynti: 
 Itsenäisesti   Tarvitsee apua     Kastelee 

Avun tarve muissa kuin edellä luetelluissa toiminnoissa (esim. lääkitys) 
 Ei           Kyllä; mitä? 

Psyykkinen toimintakyky: 
 Asiallinen, rauhallinen   Muisti heikentynyt    Muistamaton ja ajoittain sekava 
 Sekava ja levoton        Toimintakyky muutoin heikentynyt 

Muistitutkimus tehty      Kyllä         Ei 
MMSE-pisteet:    
Lisätietoja: 

SUOSTUMUS: 
Annan suostumukseni siihen, että potilastietojärjestelmästä saa tarkistaa ne terveystietoni, jotka ovat tar-
peen arvioitaessa omaishoidon tuesta annetun lain 3 §: 1 momentin 3 kohdan mukaisesti, että hoitajan 
terveys ja toimintakyky vastaa omaishoidon asettamia vaatimuksia 

Pvm: _________________   Omaishoitajan allekirjoitus: ______________________________ 

Omaishoidon tuesta annetun lain 3 § 1 momentin 1 kohdan edellytysten varmistamiseksi potilastietojärjes-
telmästä tarkistetaan, että hoidettava henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai 
muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. 

Paikka ja aika   Paikka ja aika 

Hoidettavan allekirjoitus    Hoitajan allekirjoitus 
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