OMAISHOIDON TUKI

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTIOLOISSA
OMAISHOITOLAIN (937/2005) TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ HOIDETTAVAN
EDUN MUKAISEN OMAISHOIDON TOTEUTTAMISTA TURVAAMALLA RIITTÄVÄT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT SEKÄ HOIDON JATKUVUUS JA OMAISHOITAJAN TYÖN TUKEMINEN.
PERUSTEET
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai
muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
Omaishoidon tukeen sisältyvät omaishoitajalle
annettava hoitopalkkio, vapaa sekä omaishoitoa tukevat palvelut.
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnaista
palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu
on kunnalla. Palveluiden taso ja euromäärä
ovat kunnan päätettävissä. Porin perusturvalautakunta on vahvistanut omaishoidon tuen
myöntämisperusteet. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on hoidon tarve ja hoidon
sitovuus, jotka arvioidaan palveluohjaajan kotikäynnillä. Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa
apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia eikä kodinhoidollisia töitä. Omaishoidon
tuen hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto
Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan omaishoitajan

antama hoidon määrä ja sisältö, muut hoidettavalle tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja hoidon järjestäminen hoitajan
vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai
muun poissaolon aikana. Lisäksi hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan omaishoitajalle
annettavat hoitotehtävää tukevat sosiaalihuollon palvelut.
OMAISHOIDON TUEN EHDOT
Omaishoidon tuesta tehdään omaishoitajan ja
kunnan välillä sopimus, joka on ns. toimeksiantosopimus, jolloin omaishoitajalla ei ole työsopimuksen mukaisia loma-, päiväraha-, työaika- ym. etuuksia. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai huoltajaan. Kunnat ovat
velvollisia järjestämään omaishoitajille tapaturmavakuutuslain (608/1949) 57§:n 1 mom. mukaisen vakuutuksen eli niin kutsutun vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.
Omaishoitajan tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavastaan, hänen tulee olla
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakykynsä ja ikänsä puolesta sopiva hoitajaksi.
Hoito-olosuhteiden tulee olla omaishoidolle sopivat.

Omaishoidon tuen päätökset tehdään toistaiseksi tai määräaikaisena. Hoidettavan tilanteen muuttuessa hoito- ja palvelusuunnitelmaa
voidaan muuttaa ja hoitopalkkiota voidaan korottaa, laskea tai omaishoidon tuen maksaminen voidaan lopettaa.
Omaishoidon tukea ei makseta takautuvasti
vaan aikaisintaan hakemuksen saapumisesta
alkaen.
Omaishoidon tuki maksetaan omaishoitajalle.
Tuki on veronalaista tuloa, josta kunta on velvollinen suorittamaan ennakonpidätyksen ja
eläkevakuutusmaksun, muttei sosiaaliturvamaksua. (KHO:n päätös 10.3.1997 no 561)
Hoitopalkkio suoritetaan kuukausittain kunkin
kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.
Jos hoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan
terveydentilasta tai omaishoitajasta johtuvasta
syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy
kuukauden kuluttua keskeytyksen alkamisesta.
Hoidon päättyessä kesken kalenterikuukauden
suoritetaan hoitopalkkio sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin hoito on päättynyt. Omaishoidon tukea ei makseta lyhytaikaisen tai tilapäisen hoidon tarpeen vuoksi.
Omaishoidon tukena maksettavia palkkioita
tarkistetaan vuosittain indeksitarkistuksen johdosta.
OMAISHOITAJIEN LAKISÄÄTEINEN VAPAA
Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää vapaata kaksi-kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hoidettava on

kotihoidossa vähintään 14 vrk.
Vapaapäivien määrä riippuu hoidon sitovuudesta.
Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien
ajaksi hoidettavalle järjestetään hoitopaikka
ensisijaisesti Porin perusturvakeskuksen ympärivuorokautisissa yksiköissä. Hoito voidaan
järjestää myös lyhytaikaisena perhehoitona tai
päivätoimintana. Omaishoitajien vapaapäivien
osalta hoidettavalta peritään korvausta hoidon
ajalta 11,40€/vrk.
Hoitajalle maksetaan vapaan ajalta omaishoidon tukea. Hoitajalle järjestettävästä vapaasta
on aina sovittava oman alueen palveluohjaajan kanssa. Vapaa on pidettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin oikeus siihen on syntynyt (poikkeuksena joulukuu, josta syntynyt vapaa voidaan pitää seuraavan vuoden tammikuussa). Vapaata ei voi pitää etukäteen eikä
sitä voi muuttaa rahaksi.
OMAISHOITAJIEN TUKEMINEN
Omaishoitajille järjestetään valmennusta, koulutusta, vertaistukiryhmiä ja virkistystoimintaa.
Omaishoitajilla on mahdollisuus osallistua hyvinvointi- ja terveystarkastukseen.

TUKILUOKAT JA
PALKKIOT
TUKILUOKKA 1
645,00€
Asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoidon sitovuus on samaa tasoa kuin pysyvässä laitoshoidossa olevalla. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta ympäri
vuorokauden
TUKILUOKKA 2
465,00€
Asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja
huolenpitoa henkilökohtaisissa
päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan
kokopäiväisesti.
Jos omaishoitaja on hoidollisesti
raskaan siirtymävaiheen aikana
lyhytaikaisesti estynyt (1-6kk) tekemään omaa tai toisen työtä,
palkkio on vähintään 805/kk
omaishoitolain 5§:n mukaan.
Avuntarve ainoastaan kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen.

ALUEJAKO JA
YHTEYSTIEDOT
VANHUSPALVELUT
Juhana Herttuankatu 17
28100 Pori
Helena Ilkka puh. 044 701 6617
Alue: Meri-Pori, Kyläsaari, Preiviiki, Viasvesi,
Vähärauma, Musa, Niittymaa, Lattomeri, Pinomäki, Honkaluoto
Raija Pärssinen puh. 044 701 4573
Alue: Karjaranta/Hankkijanalue, keskikaupunki,
Viikkari, Ahlainen, Merikarvia
Eija Kuusela puh. 044 701 8560
Alue: Toejoki, Pormestarinluoto, Ruosniemi,
Hyvelä, Noormarkku, Isojenranta, Lavia
Milla Lappalainen puh. 044 701 0187
Alue: Kuukkari/Käppärä, Tiilimäki, Riihiketo,
Kuninkaanhaka, Uusikoivisto, Vanhakoivisto,
Koivula, Sampola, Impola
Eija Lilja puh. 044 701 0532
Alue: Ulvila, Kartanonmäki, Harmaalinna, Metallikylä, Koivistonluoto, Väinölä, Kalaholma/Lukkarinsanta

VAMMAISPALVELUT(alle 65v)
Otavankatu 3, 28100 Pori
Päivi Raunela-Hietikko puh. 044 701 6662
Anu Simsek puh. 044 701 6672
päivitetty 01/2019/us

