
 

NAKKILAN KUNTA OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS 
saapunut       

 

Hoidettavan  
henkilötiedot 

Nimi Henkilötunnus 

            

Lähiosoite Postinumero -toimipaikka puhelin 

                        

Muut samassa taloudessa asuvat 

      

Hoitajan  
henkilötiedot 

Nimi Henkilötunnus 

            

Lähiosoite Postinumero -toimipaikka puhelin 

                        

Hoitaja on sukulainen ei kyllä, mikä       

Hoitaja on  kokopäivätyössä osa-aikatyössä ei ansiotyössä eläkkeellä

Hoitaja on jäänyt pois omasta työstä hoitotyön vuoksi, alkaen       

Hoidettavan  
sairaus tai vamma       

Palvelut Onko hoidettava päivittäin tai muuten säännöllisesti? 

 Päivähoidossa  ei  kyllä, kuinka usein       

 Koulussa  ei  kyllä, kuinka usein       

 Työtoiminnassa  ei  kyllä, kuinka usein       

 Päivätoiminnassa  ei  kyllä, kuinka usein       

Saako hoidettava seuraavia palveluja? 

 Kotihoito  ei  kyllä, kuinka usein       

 Henkilökohtainen avustaja  ei  kyllä, kuinka usein       

Käyttääkö hoidettava muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita? 

      

Onko hoidettavalle myönnetty Kelan eläkkeensaajien / lasten hoitotukea, vammaistu-
kea tai erityishoitorahaa? 

 ei  kyllä, mitä       

Tiedot hoidon ja 
hoivan tarpeesta 

Hoidettava tarvitsee apua pukeutumisessa 

liikkumisessa 

ruokailussa 

peseytymisessä 

 wc-käynneissä 

Hoidettava on muistamaton 

levoton 

 karkailee 

Hoidettava tarvitsee  yövalvontaa 

Hoidettava voi olla ilman toisen henkilön apua tai valvontaa       tuntia/vuorokausi 



 

Hoidettavan  
avuntarve 

      

      

Toimet, joista 
hoidettava selviy-
tyy itsenäisesti 

      

      

Suostumus Annan suostumukseni tämän hakemuksen käsittelyssä tarvittavien tietojen hankkimiseen muil-
ta viranomaisilta 

Hoidettava kyllä  ei 

Hoitaja kyllä  ei 

Päiväys ja  
allekirjoitukset 

Nakkila    /    20    

   
  

 Hoidettavan allekirjoitus Hoitajan allekirjoitus 

Liitteet Lääkärintodistus tai muu asiantuntijan lausunto       kpl 

Hakemus  
palautetaan 

NAKKILAN KUNTA 
Kotipalvelu/Omaishoito 

PL 50, 29251 NAKKILA 
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