
 
 
HAKEMUS OMAISHOIDON TUESTA 

 Hakemuksen saapumispv 
 

Hoidettavan 
(hakijan 
henkilötiedot) 

Sukunimi ja etunimet 
 
 

Henkilötunnus 

Siviilisääty  
Kotikunta  
 
Puhelin     

    

    naimisissa        naimaton           leski eronnut 

Lähiosoite ja postitoimipaikka 
 
 

Nykyiset palvelut, joita saa kotiin 

      kotihoito ateriapalvelu turvapuhelin kuljetuspalvelu vammaispalvelu 

Hakijan 
terveyttä 
koskevat 
tiedot 

Terveydentila/sairaudet 
 
 

Liikkuminen 

       itsenäisesti  kepin tms. 
avulla 

 pyörätuolilla  taluttajan 
avulla 

 
 
 

   istuu tuolissa 
   siihen asetettuna 

 ei kykene 
liikkumaan 

 vuoteessa 
 

  

Kotona asuminen 

selviytyy                    
yksin 

 tarvitsee apua 
kerran pv:ssä 

 autettava 
aamulla ja 
illalla 

 tarvitsee 
apua useita 
kertoja 
pv:ssä 

 

ei pysty 
asumaan 
yksin 

 tarvitsee apua 
jatkuvasti 

   

Psyykkinen tila 

      asiallinen    muistihäiriöitä  muistamaton, 
ajoittain sekava 

 sekava, levoton, 
dementoitunut 

 

Avuntarve 

kaupassa käynti  ruoanlaitto  siivous  pyykin pesu              
        
syöminen  WC-käynti  lääkkeiden otto  peseytyminen              
        
pukeutuminen  hakija on 

vuodepotilas 
 muu, mikä   

 

Hoitajan 
suhdetta 
koskevat 
tiedot 

Hoitajan nimi 
 

Henkilötunnus 
 

Lähiosoite ja postitoimipaikka 
 

Puhelin 
 

Hoidettavan suhde hoitajaan 

    puoliso  lapsi  vanhempi  muu läheinen  
 

Onko hoitaja joutunut jäämään pois työstä hoitamaan hoidettavaa 

 kyllä ei  

Asiakkaan päivittäiseen ja henkilökohtaiseen hoitoon kuuluvat tehtävät 

Saatavat 
etuudet 

Kansaneläkelaitoksen maksamat etuudet 

                      
hoitotuki 

  
korotettu hoitotuki 

  
erityishoitotuki 

  
erityishoitoraha 

 

Allekirjoitukset Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi ja suostumme tietojen tarkistukseen. 
Paikka ja päivämäärä Paikka ja päivämäärä 

Hoidettavan (hakijan) allekirjoitus Hoitajan allekirjoitus 

 

Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai kotisairaanhoitajan lausunto hoidon tarpeesta. 

Hakemus palautetaan: Kotihoidon johtaja Raija Jauhiainen, Reservikomppaniankatu 14 B  86300 OULAINEN 
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