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2 KUULO

3 PUHUMINEN

4 PUHEEN YMMÄRTÄMINEN

5 LIIKKUMISKYKY

6 WC KÄYNTI

7 SYÖMINEN
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Näkee normaalisti
Näkö heikentynyt, selviytyy tutussa ympäristössä
Tarvitsee näkövammaisten apuvälineitä
Ei näe
Kuulee normaalisti PISTEYTYS KORJATTU
Kuulo heikentynyt, mutta selviää tutussa ympäristössä
Tarvitsee apuvälineen (kuulolaite), mutta selviytyy sillä
Tarvitsee kommunikaatiomenetelmiä (sekä itse että perheenjäsen)
Puhuu ikäisensä tavoin
Puhe epäselvää, mutta ymmärrettävää
Puhetta vähän, tukiviittomat tai kuvat kommunikoinnin tukena
Puhuu yksittäisiä sanoja, kommunikointi pääosin korvaavien menetelmien varassa
Ei tuota puhetta, kommunikoi kuvien tai viittomien avulla
Ei puhu eikä kykene ilmaisemaan itseään
Ymmärtää puheen
Ymmärtää puhetta tilanteisiin liittyen (kaksiosaiset ohjeet; kun on syöty, lähdetään ulos)
Ymmärtää yksiosaiset ohjeet (lähdetään saunaan, mennään syömään) , kuvat/ tukiviittomat ymmärtämisen tukena
Ymmärtää lyhyet yksinkertaiset kehotukset ( tule, ota, anna), kuvat käytössä toiminnanohjauksessa
Kommunikointi täysin kuvien/ viittomien varassa
Ei ymmärrä eikä reagoi puheeseen
Ikäisensä tavoin
Tarvitsee jonkin verran apua liikkumisessa, esim tasapainon heikkous, motorinen kömpelyys.
Tarvitsee liikkumiseen apuvälineen, vähäinen avuntarve
Tarvitsee liikkumisen apuvälineen, tarvitsee seurantaa liikkumisessa ja leikeissä
Tarvitsee huomattavasti apua liikkumisessa, esim. siirtymiset ei onnistu ja talutettava
Tarvitsee asennon muuttamisessa ja säilyttämisessä hoitajan apua, on täysin autettava.
Ikätason mukainen
Ilmaisee tarpeen, tarvitsee hieman apua esim pyyhkimiseen
Tarvitsee ohjausta ja muistuttamista (säännöllisistä käynneistä, käsien pesusta)
Tarvitsee vähän hoitajan apua (vaipat satunnaisesti, yövaippa
Tarvitsee huomattavasti apua (täysin vaipoissa)
Täysin autettava
Syö ikäistensä tavoin
Tarvitsee sanallista ohjausta ja valvontaa, esim. ei pysy pöydässä
Jatkuva ohjaus ja valvonta, oh ei pysty itse syömään samalla
Syö osittain itse, tarvitsee ruokailussa apua
Syötetään
Letkuruokinta

8 LÄÄKITYS JA HOIDOT

9 PUKEUTUMINEN

10 PESEYTYMINEN

11 LEPO JA UNI

12 KÄYTÖS JA SOSIAALISET TAIDOT
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13 HOITOTYÖN SITOVUUS JA VAATIVUUS
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Säännöllinen lääkitys, joka ei vaadi omaishoitajalta erityistä seurantaa
Useita lääkkeitä, omaishoitaja huolehtii lääkkeiden ottamisen/ lääkkeen ottaminen haastavaa
Vaatii päivittäin muuta lääkitystä ja/tai hoitoa (PEG-nappi, CVK)
Pukeutuu ikätasoisesti
Pukeutuu sanallisen ohjeen mukaan, tarvitsee apua pukemisen viimeistelyyn (napit, vetoketjut, nauhat
Tarvitsee fyysistä apua yksittäisten vaatekappaleiden pukemisessa
Tarvitsee runsaasti apua pukemisessa, mutta on mukana pukemisessa, myötäilemällä, nostaa jalkaa yms.
Täysin autettava pukeutumisessa, puettava, ei osallistu itse lainkaan.
Peseytyy ikäistensä tavoin
Pystyy pesytymään sanallisen ohjauksen mukaan
Tarvitsee vähän fyysistä apua peseytymiseen (esim. hiusten pesu),
Tarvitsee lähes täyden avun, mutta on peseytymisessä mukana
Täysin autettava, ei osallistu itse lainkaan
Nukkuu yöt hyvin
Herää yöllä, ei vaadi apua /herää viikoittain yöllä, vaatii apua,
Herää joka yö, vaatii apua
Herää useita kertoja öisin, vaatii apua
Ei nuku öisin, vuorokausirytmi sekaisin
Normaali
Passiivinen (haluton, vetäytyvä, houkuteltava, vaati motivointia, eristäytyvä)
Aggressiivinen (esineiden viskely ja rikkominen, kohtuuton huutaminen, itseään vahingoittava käyttäytyminen,
muu väkivaltaisuus, hakkaa/raapii itseään tai muita)
Häiritsevä (häiritsevä kontaktinotto, takertuva, yliaktiivinen, jatkuva valittaminen, samojen asioiden toisto,
yövalvominen, pelisääntöjen rikkominen, luvaton tavaroiden otto, tavaroiden rikkominen)
Harhaileva (jatkuva kuljeskelu, ei tunnista ympäristöä, eksyy eikä kykene kulkemaan itsenäisesti tutussakaan ympäristössä, karkailua)
Kontaktikyvytön
Selviytyy ikää vastaavsti
Tutussa ympäristössä pärjää muutaman tunnin yksin, vaatii sanallista ohjausta toiminnasta toiseen siirtymisessä
Ei voi jättää yksin, vaatii ohjausta jotta toiminto tulee tehtyä
Vaatii jatkuvan valvonnan ja runsaasti ohjausta ja apua toiminnoissa
Vaatii jatkuvan valvonnan ja ohjauksen, omaishoitajan oltava samassa tilassa

HOITOISUUSARVION PISTEET
Alle 10 vuotiaan toimintakykyä ja avuntarvetta verrataan samanikäisen toimintakykyyn

