OMAISHOIDON TUKI

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTIOLOISSA
OMAISHOIDOLLA TARKOITETAAN VANHUKSEN, VAMMAISEN TAI SAIRAAN
HENKILÖN HOIDON JA HUOLENPIDON
JÄRJESTÄMISTÄ KOTIOLOISSA OMAISEN TAI MUUN LÄHEISEN HENKILÖN
AVULLA.
Omaishoitolain (937/2005) tarkoituksena
on edistää hoidettavan edun mukaisen
omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut
sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan
työn tukeminen.

OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN PERUSTEENA ON HOIDON TARVE JA HOIDON SITOVUUS JOTKA ARVIOIDAAN PALVELUOHJAAJAN KOTIKÄYNNILLÄ.
Myöntämisedellytyksiä ovat:
huolenpidon ja hoivan tarve kotioloissa, kun
toimintakyky on alentenut sairauden tai vamman vuoksi.
omainen tai muu läheinen on valmis vastaamaan hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta
hoitajan oma terveys ja toimintakyky riittävät
omaishoidon asettamiin vaatimuksiin
omaishoito yhdessä muiden palveluiden
kanssa on hoidettavan tarpeisiin riittävää ja
hoidettavan edun mukaista.
hoidettavan koti on hoidolle ja huolenpidolle
sopiva

Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito-ja palvelusuunnitelma.
Omaishoidon tuki on henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia ja kodinhoidollisia
töitä.

OMAISHOITAJIEN LAKISÄÄTEINEN
VAPAA
Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää
vapaata kaksi-kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti.
Vapaapäivien määrä riippuu hoidon sitovuudesta.
Lakisääteisten vapaapäivien ajaksi hoidettavalle järjestetään hoitopaikka joko:
asiakkaalle soveltuvassa
asumispalveluyksikössä
perhehoitona
sijaishoitona kotona
palvelusetelillä
päivätoiminnassa.
Omaishoitajan vapaapäivien osalta hoidettavalta peritään korvausta hoidon ajalta
11,40€/vrk.
Hoitajalle maksetaan vapaan ajalta omaishoidon tukea.

OMAISHOITAJIEN TUKEMINEN
Omaishoitajille järjestetään valmennusta, koulutusta, vertaistukiryhmiä ja
virkistystoimintaa.
Omaishoitajilla on mahdollisuus osallistua hyvinvointi- ja terveystarkastukseen.

OMAISHOIDON PALVELUOHJAAJAT:
Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori
Eija Kuusela
Eija Lilja
Raija Pärssinen
Ulla Santala
Heidi Hissa
Anu Simsek

044 701 8560
044 701 0532
044 701 4573
044 701 6617
044 701 0187
044 701 6672

MAKSULUOKAT
ENNALTAEHKÄISEVÄ TUKIPALKKIO
202,62€/kk
voidaan maksaa tilanteissa, joissa varsinaisen omaishoidon kriteerit eivät täyty, mutta
hoidettavan henkilön hoivan tarve on säännöllistä ja lähes päivittäistä. Tukipalkkio voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan. Tukipalkkiota ei myönnetä, jos asiakas on säännöllisen kotihoidon piirissä.

1. MAKSULUOKKA 607,86€/kk
Maksetaan omaishoitajalle, joka on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin
sidottu hoitamansa henkilön hoitoon ja
huolenpitoon jatkuvasti päivittäin. Hoidettava tarvitsee (vähintään kolmesti
päivässä) hoivaa, huolenpitoa, ohjausta
tai valvontaa henk. kohtaisissa toimissaan.
2. MAKSULUOKKA 911,79€/kk
Maksetaan omaishoitajalle, jonka hoitama henkilö tarvitsee ympärivuorokautisesti jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa,
ohjausta ja valvontaa lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan. Hoitotyö
edellyttää lähes kokopäiväistä työpanosta ja on fyysisesti ja psyykkisesti
raskasta.
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3. MAKSULUOKKA 1620,96€/kk
(voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan)
Omaishoidon tukea korotettuna voidaan
maksaa mikäli asiakas täyttää toisen
maksuluokan hoitoisuuden kriteerit, ja
omaishoitaja jää pois omasta ansiotyöstään hoitamaan läheistään/omaistaan
esim. tämän pitkäaikaissairauden, äkillisen vaikean sairauden tai vammautumisen vuoksi. Kolmannen maksuluokan
mukainen omaishoito toimii ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vaihtoehtona.
4. MÄÄRÄAIKAINEN SIIRTYMÄVAIHE
1215,72€/kk (voidaan myöntää enintään 6kk)
Käytetään tapauksissa, joissa hoitaja
jää lyhytaikaisesti (esim. saattohoito,
sairaudesta toipuminen) kotiin hoitamaan laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen tarpeessa olevaa omaistaan/läheistään. Siirtymävaiheen aikainen hoito vastaa hoidon ja huolenpidon
määrältä ja sitovuudelta ympärivuorokautista laitoshoitoa, eli hoidettava henkilö tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluontoisesti sekä erityisen runsaasti
kaikissa henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toiminnoissaan.

