Vaikeavammaisten alle 18-vuotiaiden lasten omaishoidon tuen hakemus/tarkistus
Lapsen/nuoren tiedot

Etunimet

Sukunimi

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Äidinkieli

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Vamman/sairauden laatu
CP-vammainen

Kehitysvammainen

Kuulovammainen

Näkövammainen

Muu vamma, diagnoosi:

Huoltajien tiedot
Äidin tiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Äidinkieli

Osoite (mikäli eri kuin lapsella)

Postinumero ja -toimipaikka

Ei ole ansiotyössä. Mistä alkaen

Isän tiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Äidinkieli

Osoite (mikäli eri kuin lapsella)

Postinumero ja -toimipaikka

Ei ole ansiotyössä. Mistä alkaen

Muun huoltajan tiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Äidinkieli

Osoite (mikäli eri kuin lapsella)

Postinumero ja -toimipaikka

Ei ole ansiotyössä. Mistä alkaen

Kotona asuvien lasten lukumäärä
Alle 16-vuotiaat lapset
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Muita perheeseen kuuluvia jäseniä

Yli 16-vuotiaat lapset

Omaishoitaja

Omaishoitajana toimii
Äiti

Isä

Muu henkilö, kuka

Tuet ja korvaukset
Saa alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidontukea
Saa Kelan hoitotukea
Ei saa Kelan hoitotukea,

€/kk
€/kk

hakemus vireillä

Muu hoitotuki, mikä

Vakuutuskorvaus tai muu korvaus

€/kk

Hoitotilanne
Äiti/isä/muu huoltaja hoitaa koko päivän kotona
Vieras hoitaja kotona
Ajoittain laitos- tai sairaalahoidossa. Missä, kuinka monta kertaa kuukaudessa/vuodessa

Päiväkodissa:
kokopäivä

osapäivä,

päiväkodin nimi

Perhepäivähoidossa
Päivätoimintakeskuksessa, kuinka monta päivää viikossa
Koulussa. Koulun nimi
Muu hoito/palvelu, mikä

Apuvälineet
Hoidettavan lapsen/nuoren käytettävissä olevat apuvälineet

Toimintakykyyn vaikuttavia asioita
Onko lapsella / nuorella toimintakykyä huomattavasti rajoittavia sairauksia?
Ei sairauksia
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Jokin pitkäaikaissairaus (esim. diabetes, astma, epilepsia tai jokin muu toimintakykyä rajoittava sairaus), mikä

Lapsen/nuoren omatoimisuus ja avun tarve
Peseytyminen
Selviää ilman apua henkilökohtaisista
tarpeistaan ikätasoisesti
Tarvitsee jonkin verran toisen henkilön
apua selvitäkseen päivittäisistä tarpeistaan
Tarvitsee paljon toisen henkilön apua
selvitäkseen päivittäisistä tarpeistaan
On täysin autettava kaikissa
päivittäisissä tarpeissaan

Lapsen/nuoren terveydentila ja hoitoisuus
Ei tarvitse erityistoimenpiteitä eikä erityistä hoitoa
Tarvitsee ajoittain erityistä hoitoa ja tukea
Tarvitsee päivittäistä erityishoitoa ja huolenpitoa
Tarvitsee ympärivuorokautista erityishoitoa ja huolenpitoa
Lisätietoja

Erityisvalvonnan tarve
Ei erityisen valvonnan tarvetta
Tarvitsee erityistä valvontaa jonkin verran
Tarvitsee jatkuvaa erityistä valvontaa päivisin
Tarvitsee yhtämittaista ympärivuorokautista erityistä valvontaa
Lisätietoja

Nukkuminen ja avuntarve öisin
Nukkuu yönsä, ei tarvitse apua
Nukkuu pääsääntöisesti yönsä, tarvitsee ajoittain apua
Heräilee/valvoo ajoittain, tarvitsee jonkin verran apua tai valvontaa
Heräilee/valvoo öisin ja/tai tarvitsee joka yö hoitotoimenpiteitä
Lisätietoja
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Liikuntakyky
Liikkuu itsenäisesti ikätasonsa mukaisesti
Tarvitsee jonkin verran apua tai erityisjärjestelyjä

Pukeutuminen

Syöminen

WC-toiminnot

Tarvitsee apua ja erityisjärjestelyjä, esim. nostettava pyörätuoliin
Tarvitsee aina hoitajan, täysin autettava
Lisätietoja

Kommunikointi ja vuorovaikutus
Puheen, eleiden tms. korvaavien kommunikointikeinojen
ymmärtäminen sekä ympäristön asioiden tunnistaminen
Ymmärtää puhetta, eleitä tai muita ilmaisuja hyvin
Ymmärtää puhetta, eleitä tai muita ilmaisuja melko hyvin
Ymmärtää puhetta, eleitä tai muita ilmaisuja jonkin verran mutta ymmärtämisessä selviä ongelmia
Ymmärtää hyvin harvoin ympäristön tapahtumia
Lisätietoja

Itsensä ilmaiseminen
Ilmaisee itseään tarkoituksenmukaisesti ja merkityksellisesti arkipäivän tilanteissa
Ilmaisee itseään jonkin verran tarkoituksenmukaisesti ja merkityksellisesti mutta ilmaisussa selviä ongelmia
Ilmaisee itseään harvoin tarkoituksenmukaisesti ja merkityksellisesti,
muut eivät yleensä ymmärrä mitä lapsi/nuori ajattelee, tuntee tai tarvitsee
Ei juuri koskaan pysty ilmaisemaan itseään tarkoituksenmukaisesti ja merkityksellisesti
Lisätietoja

Itsesäätely
Käyttäytymisen hallinta, mielialat ja tunteet ennustettavissa olevia
Käyttäytymisen hallinta, mielialat ja tunteet useimmiten ennustettavissa olevia;
kuitenkin voi esiintyä äärimmäisiä reaktioita kun tilanne, ihmiset ja rutiinit muuttuvat
Käyttäytymisen hallinta, mielialat ja tunteet satunnaisesti ennustettavissa olevia, reaktiot yleensä äärimmäisiä
Käyttäytymisen hallinta, mielialat ja tunteet harvoin ennustettavissa olevia,
käyttäytyminen ja tunteet ovat melkein aina äärimmäisyyteen meneviä
Lisätietoja

Sosiaalinen selviytyminen
Sosiaaliset taidot hyvät / ikätasoinen
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Sosiaalinen käyttäytyminen on yleensä sopivaa. Joskus ongelmia muiden kanssa toimeen tulemisessa
Sosiaalinen käyttäytyminen on vaikeaa, tarvitsee ohjausta useimmissa tilanteissa
Vaikeita sosiaalisia ongelmia; jatkuva ohjauksen ja valvonnan tarve

Lisätietoja

Lapsen/nuoren tilapäiset hoitojärjestelyt tai muut sellaiset
Lapsi voi olla toisen henkilön antamassa lyhytaikaisessa hoidossa
Lapsi voi olla ammattimaisessa, lyhytaikaisessa hoidossa tai läheisten tarjoamassa, erityisosaamista vaativassa hoidossa
Lapsi ei voi olla lyhytaikaisessa hoidossa ilman suurta ylimääräistä rasitusta
Lisätietoja

Muita huomioitavia asioita

Mahdolliset tulevaisuuden tavoitteet ja suunnitelmat, jotka vaikuttavat palveluihin
Lähiajat

Lähivuodet
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Tarvittavan palvelun suunnittelu

Voimassa olevat suunnitelmat

Lausunnot, johon halutaan palvelutarvetta selviteltäessä vedota

Liitteet

Allekirjoitukset
Henkilötietosi tallennetaan vammaispalvelujen asiakasrekisteriin. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain
lakiin perustuen tai luvallasi. Verkkosivullamme www.espoo.fi/tietosuojaselosteet ja Espoon vammaispalveluissa on nähtävillä
tietosuojaseloste, jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi.
Paikka ja päiväys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Palauta täytetty lomake postitse osoitteeseen:
Espoon kaupunki, vammaispalvelut, PL 2513, 02070 ESPOON KAUPUNKI.
Mikäli haluat palauttaa lomakkeen sähköpostitse, tee se tietoturvallista sähköpostia käyttäen.
Ohjeet ja linkin tietoturvalliseen sähköpostiin löydät verkkosivultamme
https://www.espoo.fi/fi/tukea-arkeen/vammaispalvelut/sahkoinen-asiointi-vammaispalveluissa.
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Tulosta lomake

Tyhjennä

Lomakkeen alkuun

