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PTL 29.8.2013 § 106 Liite 7
Ohje: Arvio suhteutetaan lapsen kohdalla samanikäisten lasten toimintaan ja muiden kohdalla
samanikäisen henkilön toimintakykyyn. Toimintakyvystä ja hoitoisuudesta saadut pisteet lasketaan
yhteen. Lisäksi huomioidaan henkilön / perheen kokonaistilanne.

Hoidettava

Nimi

Henkilötunnus

Hoitoisuus

Ruokailu
0
1
2
3

Syö itse / ikää vastaava
Lieviä vaikeuksia, syö kuitenkin itse / erikoisruokavalio / muistutettava
Syötettävä / valvottava ruokailu / ohjattava
Erikoisruokinta (esim. letkuruokinta)

WC-taito
0
1
2
3

Ei tarvitse apua tai vain vähän apua / ikää vastaava
Muistutettava / avustettava / osan päivästä vaipat
Valvottava / avustettava / kokopäiväisesti vaipat, ei tuhri
Tarvitsee paljon apua, katetroitava, kokopäiväisesti vaipat, tuhrii

Pukeutuminen / vaatetus
0
1
2
3

Pukeutuu itse / ikää vastaava
Tarvitsee hieman apua
Tarvitsee runsaasti apua
Täysin puettava

Peseytyminen
0
1
2
3

Peseytyy itse / ikää vastaava
Tarvitsee hieman apua / seurattava
Tarvitsee runsaasti apua / apuvälineitä
Täysin pestävä / apuvälineitä tai useampi avustaja

Liikkuminen
0
1
2
3

Liikkuu itse / ikää vastaava
Liikunnan apuväline / tarvitsee tukea
Pyörätuoli / valvottava / saattaja
Monitoimituoli / erikoispyörätuoli / sänkyhoito

Yöllinen hoidon tarve
0
1
2
3

Nukkuu hyvin / ikää vastaava
Levoton nukkuja, ajoittain hoitotoimenpiteitä
Vaeltaa öisin ajoittain, hoitotoimenpiteitä usein
Jatkuva yöhoito

Lääkitys
0
1
2
3

Postiosoite
Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 KIRKKONUMMI

Ei lääkitystä / ottaa lääkkeet Itsenäisesti, ei tarvitse valvontaa, annostelee ja
ottaa itse lääkkeensä / ikää vastaavasti
Autettava, lääkkeet jaetaan esim. dosenttiin, josta hoidettava ottaa itse
Valvottava, lääkkeet jaetaan ja varmistetaan, että hoidettava ottaa itse
Lääkkeet jaetaan ja annetaan suuhun / täysin autettava

Kunnantalo
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Puhelin
(09) 296 71

Faksi
(09) 878 6298
www.kirkkonummi.fi
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Terveys

Fyysinen terveys
Arvio henkilön terveydestä ja vireystilasta.
0
1
2
3

Hyvä terveys- ja vireystila,
Tavallista enemmän sairastelua, terveydentila ei kuitenkaan rajoita
toimintaa, ajoittainen lääkehoidon tarve (esim. allergia)
Vireystilaan liittyviä ongelmia ja usein toistuvia sairauksia, jotka rajoittavat
toimintaa,
Heikko terveydentila, vaatii jatkuvaa hoitoa ja lääkitystä, usein
sairaalakäyntejä tai hoitojaksoja sairaalassa

Psyykkinen tila
Psyykkinen terveys, masennus, kehitysvamma ym.
0
1
2
3

Normaali / ikäänsä vastaava
Ahdistusta, arkuutta, lievä masennus / lievä kehitysvamma
Pelkotiloja, vetäytyvyyttä, poikkeava käyttäytyminen esim. ääntelyt,
uhmakas käytös / masennus / kehitysvamma
Vaikea diagnosoitu mielenterveydellinen sairaus, erityisen poikkeava käytös
/ vaikea kehitysvamma

Aistit
Käyttää kuulo- ja näköaistiaan niitä vaativissa toiminnoissa, (jos henkilöllä silmälasit tai
kuulolaite, arvio suoritetaan silloin, kun hän käyttää niitä)
0
1
2
3

Kommunikaatio

Hyvin / ikäänsä vastaavasti
Melko hyvin, voi tarvita joskus apua
Selviä ongelmia, tarvitsee usein apua ja vaihtoehtoisia tapoja havainnointiin
Tarvitsee jatkuvaa apua ja ohjausta toimiakseen ympäristössä

Kielen ymmärtäminen
Ohjeiden noudattaminen sekä ympäristön asioiden tunnistaminen. Ymmärtää puhetta,
eleitä tai muita ilmaisuja (esim. viittomia)
0
1
2
3

Hyvin / ikäänsä vastaavasti
Melko hyvin / ei kuitenkaan ikäänsä vastaavasti
Harvoin, satunnaisesti puhetta ja eleitä / ei ikäänsä vastaavasti
Ymmärtää hyvin harvoin ympäristön tapahtumia / ei ikäänsä vastaavasti

Itsensä ilmaiseminen
Kommunikoi muiden kanssa ja ilmaisee itseään tarkoituksenmukaisesti ja
merkityksellisesti arkipäivän tilanteissa
0
1
2
3

Postiosoite
Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 KIRKKONUMMI

Hyvin / ikäänsä vastaavasti
Melko hyvin, ilmaisussa kuitenkin selviä ongelmia / ei ikäänsä vastaava
Heikosti, muut eivät yleensä ymmärrä, mitä henkilö ajattelee, tuntee tai
tarvitsee / ei ikäänsä vastaava
Ei juuri koskaan pysty ilmaisemaan itseään tarkoituksenmukaisesti ja
merkityksellisesti / ei ikäänsä vastaava

Kunnantalo
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Puhelin
(09) 296 71

Faksi
(09) 878 6298
www.kirkkonummi.fi
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Motivaatio ja
sosiaalisuus

Motivaatio, keskittyminen ja pitkäjänteisyys
Henkilö on kiinnostunut erilaisista toiminnoista; jatkaa mielellään toimintaa ja suorittaa
tehtävän loppuun itsenäisesti
0
1
2
3

Pääsääntöisesti aina / ikäänsä vastaavasti
Lähes aina, selviää turhautumisesta ohjaavan henkilön tuella
Joskus, tarvitsee usein rohkaisua toimeen ryhtymiseksi ja apua sen
loppuun viemiseksi
Hyvin harvoin, tarvitsee jatkuvaa rohkaisua ja kannustusta osallistuakseen
toimintaan

Sosiaalinen selviytyminen
Sosiaaliset taidot (kuten kiintymys vanhempiin tai muihin läheisiin, toisten kanssa toimeen
tuleminen ja sosiaalisen käyttäytymisen sääntöjen noudattaminen) ovat
0
1
2
3

Itsesäätely

Hyvät / ikäänsä vastaavat
Pääasiassa hyvät, jonkin verran kypsymättömyyttä / haasteita (esim. afasia)
Joskus hyvät, kuitenkin selviä ongelmia muiden kanssa toimeen
tulemisessa
Harvoin hyvät, vaikeita sosiaalisia ongelmia, jatkuvan ohjauksen ja
valvonnan tarve

Valvonnan tarve
Selviytyykö ilman valvontaa, lapsen ollessa kyseessä voiko esim. leikkiä yksin ulkona?
0
1
2
3

Ei erityistä valvontaa / ikäänsä vastaava
Tarvitsee hieman valvontaa / ei ikäänsä vastaava
Tarvitsee runsaasti valvontaa / ei ikäänsä vastaava
Jatkuva valvonta, itselleen tai muille vahingollinen, esim. ovet oltava aina
lukittuna / ei ikäänsä vastaava

Mielekäs toiminta ympäristössä / leikki
Ympäristössä toimiminen. Esineiden ja lelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja
yhteistoiminta muiden kanssa vapaissa tilanteissa
0
1
2
3

Toimii arkipäivän ympäristössään jäsentyneesti / ikäänsä vastaavasti
Toimii arkipäivän ympäristössään pääsääntöisesti jäsentyneesti / ikäänsä
vastaavasti, mutta joskus epäsopivaa käyttäytymistä
Toiminta harvoin jäsentynyttä / ikäänsä vastaavaa, usein epäkypsää
Ei kykene toimimaan ympäristössään jäsentyneesti tai ikäänsä vastaavasti

Itsekontrolli
Kyky toimia tilanteen mukaisella tavalla muiden kanssa, sääntöjen ja ohjeiden
noudattaminen ilman ohjaavaa ja jatkuvaa kontrollia. Henkilön itsekontrolli on
0
1
2
3

Postiosoite
Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 KIRKKONUMMI

Hyvä / ikäänsä vastaava
Tavallisesti hyvä, joskus esiintyy epäjohdonmukaisuutta
Satunnaisesti hyvä, tarvitsee ohjausta / tukea muiden kanssa toimimiseen
Heikko, osaa hyvin harvoin kontrolloida käyttäytymistään, tarvitsee jatkuvaa
ohjausta

Kunnantalo
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Puhelin
(09) 296 71

Faksi
(09) 878 6298
www.kirkkonummi.fi
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Pisteytys
Hoitoisuuspisteet

/ 21

Toimintakykypisteet

/ 30

Pisteet yhteensä

/ 51

Muuta erityistä
huomioitavaa

Päiväys ja
allekirjoitukset

Päiväys

Paikka

Arvioinnin suorittaja

Nimenselvennys
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