
KOTILOMAKE 
Kuntoutujan kotiloman toimintakyvyn 
arviointilomake 

Nimi 

Lomakkeen täytti Päiväys 

Kotilomakkeen tavoitteena on arvioida kuntoutujan toimintakykyä ja omatoimisuutta kotiympäristössä. 

Rastita kuntoutujan toimintaa kuvaava vaihtoehto: 
1 = omatoimisesti, 2 = avustettuna, 3 = täysin avustettuna 

Kuntoutuja Läheinen 
LIIKKUMINEN 1 2 3 1 2 3 
vuoteessa kääntyminen 
vuoteesta istumaan nousu 
vuoteen laidalta pyörätuoliin 
pyörätuolista vuoteeseen 
pyörätuolin käyttö 
istumasta seisomaan nousu 
kävely 
liikkuminen portaissa 
liikkuminen ulkona 

Kuntoutuja Läheinen 
PÄIVITTÄISET TOIMINNOT 1 2 3 1 2 3 
WC-käynti 
pikkupesut lavuaarin äärellä 
peseytyminen suihkussa 
pukeutuminen/riisuuntuminen 
ruokailu 
ruuan valmistaminen 
tiskaaminen/astianpesu 
lääkkeiden ottaminen 
lääkkeiden annostelu 
puhelimen käyttö 
kaupassa käynti 

Kuntoutuja Läheinen 
NUKKUMINEN 1 2 3 1 2 3 
yöapu: 



Loma sujui kuntoutujan mielestä kokonaisuudessaan 

Loma sujui omaisen/läheisen mielestä kokonaisuudessaan 

Omaisen jaksaminen kotiloman aikana 

Kuntoutujan mieliala asteikolla 

Kuntoutuja Läheinen 
ILMENIKÖ KUNTOUTUJALLA LOMAN AIKANA kyllä ei kyllä ei 
1. puhevaikeuksia
2. muistivaikeuksia
3. vaikeuksia löytää kulkureittejä
4. väsymystä/unettomuutta
5. vihamielisyyttä
6. vaaratilanteita, mitä:

MUUTA 
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