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2019

Muutokset mahdollisia

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön toimesta.
Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta,
lakisääteisistä vapaista sekä hoidettavalle annettavista palveluista, jotka määritellään kullekin
hoidettavalle tehtävässä hoito-, palvelu- ja voimavarasuunnitelmassa.
Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus ja sitä myönnetään talousarviossa annetun
määrärahan puitteissa. Hoidettavan tulee asua ja olla henkikirjoitettu Joutsan kunnassa.
OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET:
Omaishoidontuki myönnetään omaishoitolain 3§ yleisten myöntämisperusteiden mukaisesti
 henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen
syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
 hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan
hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla
 hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on
hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
 hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle
sopiva
Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos



hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon tai yksityisessä asumisyksikössä
hoidettavan avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin

Omaishoidon tuen myöntämistä arvioitaessa huomioidaan hoidon sitovuus ja vaativuus
yksilöllisesti hoito-, palvelu- ja voimavarasuunnitelmaa laadittaessa.
Arviointi koostuu kotikäynnillä tehtävästä havainnoinnista, omaishoidettavan ja omaishoitajan
haastatteluista sekä toimintakyvyn arvioinnista. Omaishoidontuen päätöksenteossa hyödynnetään
lääkärinlausuntoja ja muita asiantuntijalausuntoja. Tukea myönnettäessä huomioidaan myös
sosiaaliset ja psyykkiset tekijät.
Pääperiaatteena on, että omaishoidon tuella tapahtuva hoito on vaihtoehto laitoshoidolle,
palveluasumiselle tai runsaille kotihoidon ja muiden lakien perusteella saataville palveluille.
OMAISHOITAJALLE ASETETTAVAT EDELLYTYKSET
Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai täysi-ikäinen läheinen henkilö, jonka terveys ja
toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoitajan tulee pystyä

kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta sekä takaamaan hänelle asianmukainen ja turvallinen
hoito.
Omaishoitajan palvelukokonaisuus sisältää myös omaishoitajan tukemisen. Omaishoitajalle
voidaan myöntää tarvittaessa hoitoa tukevia palveluita, jotka kirjataan palvelusuunnitelmaan.
Tarvittaessa omaishoitajan on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
OMAISHOITAJAN HYVINVOINTI JA TERVEYSTARKASTUKSET:
Omaishoidontuesta annetun lain 3 a §:n (511/2016) mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä
omaishoitajille hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä
tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.
Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain perusteella.
OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN:
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti sitä varten laaditulla hakemuksella. Erillistä hakuaikaa ei
ole. Hoidon ja avuntarpeen määrä sekä muiden palvelujen kokonaisuus arvioidaan aina
kotikäynnillä, jolloin selvitetään hakijan ja hoitajan olosuhteet sekä havainnoinnit kotitilanteesta
(palvelutarpeen kartoitus).
Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Päätöksenteon tukena
käytetään yksilökohtaista harkintaa sekä toimintakyvyn arviointimenetelmiä, hyödynnetään
lääkärinlausuntoja ja muita asiantuntijalausuntoja, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.
Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi.

OMAISHOITOSOPIMUS
Omaishoitosopimus laaditaan kunnan ja hoitajan välille. Sopimus sisältää mm. seuraavat tiedot:
 hoitajalle maksettava hoitopalkkio
 oikeus lakisääteisiin vapaisiin (omaishoitolaki 8 §)
 lakisääteisen ja muun vapaan järjestäminen
 hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai
hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä
 omaishoitosopimuksen liitteeksi laaditaan hoito-, palvelu- ja voimavarasuunnitelma
Omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle kuukausittain jälkikäteen ja tuki on veronalaista tuloa.
OMAISHOITAJAN VAPAA
Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja sitä kautta
varmistaa hoidon laatu. Omaishoitajalla on lakisääteisesti oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta

sellaista kalenterikuukautta kohti, jona aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin
sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

OMAISHOIDON TUEN LAKKAUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN
Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan
kahden kuukauden ja omaishoitaja yhden kuukauden kuluttua.
Omaishoitajan kuollessa omaishoidon tuki päättyy välittömästi.
Omaishoidon tuki lakkautetaan, kun omaishoidon tuen maksamiselle ei ole edellytyksiä.
Omaishoitaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tuen saantiin vaikuttavista olosuhteiden
muutoksista yhteyshenkilölle.

MAKSETTAVIEN OMAISHOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT 1.1.2019 alkaen
1. Tukiluokka, erityistukea ja - palvelua saavat
Hoidettava tarvitsee jatkuvaa valvontaa, huolenpitoa sekä runsasta avustamista ja ohjausta
päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta
ympäri vuorokauden, joten hoito korvaa tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tai
laitoshoidon. Hoidettava ei voi asua yksin, mutta hän selviytyy tietyissä tilanteissa yksin yhden
tunnin ajan. Hoitopalkkio 691,21 euroa / kk
2. Tukiluokka, jatkuvaa tukea ja – palvelua saavat
Hoidettava tarvitsee runsaasti ohjausta ja avustamista päivittäisissä toiminnoissa. Hoidon tarve voi
olla myös yöaikaan. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajaa ympärivuorokautisesti. Ilman
omaishoitajaa asiakas tarvitsisi maksimaaliset kotihoitopalvelut 5 kertaa vuorokaudessa.
Hoidettava selviytyy yksin kahden - kolmen tunnin ajan, mutta hoidon tarve edellyttää hoitajan ja
hoidettavan asumista samassa taloudessa. Hoitopalkkio 441,19 euroa / kk
3. Tukiluokka, raskas siirtymävaihe / lyhytaikainen omaishoidon tuki
Omaishoidon tukea voidaan maksaa korotettuna tilapäisesti silloin, kun omaishoitaja jää työstään
palkattomalle vapaalle (ei vuorotteluvapaalle) omaisensa äkillisen vaikean sairauden tai
saattohoidon vuoksi. Hoito on fyysisesti ja/ tai psyykkisesti erittäin raskasta. Sopimus laaditaan
määräajaksi. Hoitopalkkio 799,81 euroa / kk, 3 – 6 kuukauden ajan.

Ennaltaehkäisevä luokka
Ennaltaehkäisevä omaishoidon tuen palkkio 200,68 €/kk on säädetty omaishoitolain 5 §:ssä. Tässä
luokassa hoidettava tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toimissa useita kertoja
viikossa, mutta hoidettava ei täytä tukiluokan 2. myöntämisperusteita. Ennaltaehkäisevä
omaishoidon tuki voidaan myöntää, jos arvioidaan, että omaishoitajan antama hoito korvaa
kotihoidon palveluja osaltaan tai kokonaan ja hoidettava asuu haja-asutusalueella kaukana
palveluista. Hoitajalle kertyy kaksi vuorokautta vapaapäiväoikeutta kalenterikuukautta kohti.
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