Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Liite hakemukseen vammaispalvelulain mukaisesta henkilökohtaisesta avusta
Henkilötiedot
Nimi:
Henkilötunnus:

Määrällinen avun tarve päivittäisissä toiminnoissa
-

h/pv:

-

h/vko:

-

h/kk:

-

ajoittain:
avuntarve kohdistuu:

-

aamupäivään klo 06.00-12.00, h:

-

iltapäivään klo 12.00-18.00, h:

-

iltaan klo 18.00-23.00, h:

-

yöhön klo 23.00-06.00, h:

eritelty avun tarve:
pukeminen
riisuuntuminen
siirtymiset, esim. pyörätuolista/pyörätuoliin
aamutoimet, pikkupesut, kauneudenhoito, parranajo, hampaiden pesu
wc-toiminnot
peseytyminen, suihkussa käynti
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syöminen
iltatoimet, pikkupesut, hampaiden pesu
ruuanlaitto
kodinhoidolliset toimet (siivous, pyykinpesu, silitys)
liikkuminen (pyörätuolin lykkääminen, taluttaminen)
päivittäinen asiointi, esim. kauppa-asiat
toimintojen ohjaus, elämän hallinta, mihin edellä mainituista:

muuhun, mihin:

Määrällinen avun tarve työssä
-

h/pv:

-

h/vko:

-

h/kk:

-

ajoittain:
avuntarve kohdistuu:

-

aamupäivään klo 06.00-12.00, h:

-

iltapäivään klo 12.00-18.00, h:

-

iltaan klo 18.00-23.00, h:

-

yöhön klo 23.00-06.00, h:

Määrällinen avun tarve opiskelussa
-

h/pv:

-

h/vko:

-

h/kk:
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-

ajoittain:
avuntarve kohdistuu:

-

aamupäivään klo 06.00-12.00, h:

-

iltapäivään klo 12.00-18.00, h:

-

iltaan klo 18.00-23.00, h:

-

yöhön klo 23.00-06.00, h:

Määrällinen avun tarve harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä
harrastuksissa:
-

h/pv:

-

h/vko:

-

h/kk:

-

ajoittain:
avuntarve kohdistuu:

-

aamupäivään klo 06.00-12.00, h:

-

iltapäivään klo 12.00-18.00, h:

-

iltaan klo 18.00-23.00, h:

-

yöhön klo 23.00-06.00, h:

yhteiskunnallisessa osallistumisessa:
-

h/pv:

-

h/vko:

-

h/kk:

-

ajoittain:
avuntarve kohdistuu:

-

aamupäivään klo 06.00-12.00, h:

-

iltapäivään klo 12.00-18.00, h:

-

iltaan klo 18.00-23.00, h:
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-

yöhön klo 23.00-06.00, h:

sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä
-

h/pv:

-

h/vko:

-

h/kk:

-

ajoittain:
avuntarve kohdistuu:

-

aamupäivään klo 06.00-12.00, h:

-

iltapäivään klo 12.00-18.00, h:

-

iltaan klo 18.00-23.00, h:

-

yöhön klo 23.00-06.00, h:

Henkilökohtaisen avun järjestämistapa
en halua toimia työnantajana, jolloin avustajani määräytyy muualta
haluan itse toimia työnantajana ja valita avustajani
Ehdotus avustajaksi
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus

Allekirjoitus

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolelle 1) päivittäisissä toimissa 2) työssä ja opiskelussa 3) harrastuksissa 4)
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yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen sitä tarvitsee. Muita toimintoja varten henkilökohtaista apua on
järjestettävä vähntään 30 h/kk. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtaista
apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän sairauden johdosta välttämättä toisen henkilön apua suoriutuakseen edellä mainituista
toiminnoista, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan
omia valintojaan.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 § j8 c § ja 8 d §.
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