
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveyspalvelut HAKEMUS OMAISHOIDON TUESTA 

Saapumispäivä ____ / ____ 20 ____ 
HOIDETTAVAN 
HENKILÖN 
TIEDOT 

Nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

HOITAJAN 
HENKILÖTIEDOT 

Nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Sukulaisuus/ suhde hoidettavaan 

Onko hoitaja työssä työtön eläkeläinen opiskelija 

Tiedot työpaikasta kokopäivätyö osa-aikatyö 

Vaikuttaako hoitajan oma terveys hoitotyöhön ei kyllä 

Jos vaikuttaa, miten? 

HOIDETTAVAN 
HOIDON JA AVUN 
TARVE 

Hoidon tarvetta aiheuttavat sairaudet/vamma 

Henkilökohtaisen avun tarve (merkitse alla olevaan taulukkoon) 

Tarvitsee apua 

Kommunikointi täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

Sisällä liikkuminen täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

Ulkoilu täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

Pukeutuminen täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

Peseytyminen täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

WC-toiminnot täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

Lääkehoito täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

Ruokailu täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

Mielialaan liittyvät asiat täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 

Muistiin liittyvät asiat täysin autettava paljon jonkin verran omatoiminen 
HOIDETTAVAN 
AVUN JA 
VALVONNAN 
TARVE 

Avuntarve yöaikaan Voi olla yksin 

ei tarvitse apua koko päivän 

tarvitsee apua joskus 5 – 8 tuntia 

tarvitsee apua joka yö kertaa 1 – 4 tuntia 

ei voi jättää yksin 
HOITAJAN 
ANTAMA APU 

ympärivuorokautista päivittäistä harvemmin kuin kerran päivässä 



MUUT KÄYTÖSSÄ 
OLEVAT PALVELUT 

 
 
 
 
 

KÄYTÖSSÄ OLEVAT 
APUVÄLINEET 

 
 
 
 
 

MUU TUKI Kelan maksama hoito- /vammaistuki 

 kyllä  ei  hakemus vireillä 

LISÄTIETOJA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oletteko hakeneet omaishoidontukea aikaisemmin? 

 kyllä vuonna    en ole hakenut 
 

 
HOIDETTAVAN 
SUOSTUMUS JA  
ALLEKIRJOITUKSET 

 Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluissa syntyy potilastietoja, joita kirjataan sosiaalihuollon rekisteriin, 
kuitenkin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa yhteiseen potilastietojärjestelmään. Toiminta-
tapa tukee potilasturvallisuutta, koska terveyteesi liittyvät potilastiedot ovat sekä terveydenhuollon että ikään-
tyneiden palveluiden käytettävissä ajantasaisina silloin, kun niitä hoidossasi tarvitaan. Terveydenhuollon ja 
ikääntyneiden palveluiden työntekijöillä on mahdollisuus käsitellä vain rajatusti välttämättömiä terveystietojasi. 
Potilastietojasi saa käsitellä vain hoitosuhteessa tai työtehtävien niin vaatiessa. Potilastietojasi voidaan käsitellä 
vain siinä laajuudessa kuin työntekijän työtehtävät edellyttävät.  
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) § 14-20 

 
Päivämäärä ja allekirjoitus 
  /  20   

 

  
 

   

  
Hoidettavan allekirjoitus ja nimen selvennys 

   

HOITAJAN 
ALLEKIRJOITUS 

 
Päivämäärä ja allekirjoitus 

  /  20   

 

   

 
 

 
Hoitajan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

PALAUTUS Hakemus palautetaan osoitteeseen: 
Jyväskylän kaupunki 
Oiva-keskus/omaishoito 
Ohjelmakaari 10 
40500 Jyväskylä  
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