
OMAISHOIDONTUKI 
HAKEMUS 

Ikäihmisten palvelut 
Myllytie 14 
19650 JOUTSA 

Henkilötiedot/ 
hoidettava 

Sukunimi ja etunimet: 

Henkilötunnus: Entinen ammatti: 

Osoite: Puhelin: 

Perhesuhteet 
naimisissa     naimaton     leski     eronnut tai erillään asuva 

hakija asuu yksin   asunnossa asuu muitakin, ketä: ________________ 

______________________________________________________________________ 
Asunto-olot Asunto on: 

kerrostalossa ______kerroksessa 
omakotitalossa 
muu asunto, mikä __________________________________________ 

Asunnon kunto ja varustetaso: 
vesijohto     viemäri     WC     kylpyhuone 

uunilämmitys    keskuslämmitys tai vastaava 

KELA:n hoitotuki perushoitotuki     korotettu hoitotuki  ylin hoitotuki 

Terveydentila Sairaudet: 

Miten sairaudet rajoittavat elämäänne ja selviytymistä jokapäiväisistä 
kotiaskareista? 



Hoidon järjestäminen Kuinka paljon tarvitsette toisen henkilön huolenpitoa ja hoitoa? (Montako 
kertaa päivässä tai viikossa jne.) 

Kuinka hoito nyt on järjestetty? 

Tiedot hoitajasta Sukunimi ja etunimet: 

Henkilötunnus: Ammatti: 

Osoite: 

Puhelin: 

Ansiotyö: 
vakit.työ tilap.työ    kokopäivätyö osapäivätyö 

Perhesuhteet: 
naimisissa naimaton     leski   eronnut   erillään asuva 

Onko hoitaja hakijan omainen 
ei     on, sukulaisuussuhde: _________________________________ 

Hoitajan pankkitilin numero: 

Lisätietoja 

Allekirjoitus Tässä lomakkeessa esitetyt tiedot vakuutan oikeiksi ja annan suostumukseni 
tietojen tarkistamiseen Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Lifecare-
potilastietojärjestelmästä 

Joutsa ____/____2022     Hoidettavan allekirjoitus 

OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2022 
- Omaishoidontukihakemus palautetaan kotihoidon esimiehelle
- Kotihoidon esimies tekee päätöksen omaishoidontuesta kotikäynnin, RAVA-indeksin arvon sekä
perusturvalautakunnan hyväksymien kriteerien perusteella.
- Omaishoidontuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille.
- Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.



- Omaishoidontukea voidaan myöntää hoitopalkkiona ja palveluina.
- Tuen suuruus on kuntakohtainen
. Perusteena on ainoastaan hoitotyön sitovuus ja vaativuus.
- Alin hoitopalkkio on 423,61 euroa kuukaudessa. Raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
vähimmäispalkkio on 847,22 euroa (enimmillään 3-6 kk).
- Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä sekä hänelle kuuluu tapaturmavakuutus.
- Omaishoitajalla on tietyin edellytyksin oikeus lakisääteiseen vapaaseen, 3 vrk kuukaudessa.
- Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidosta omaishoitajan vapaan aikana.
- Omaishoidon tukena annettavista palveluista voidaan periä palvelumaksu.
Lisätietoja: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, p. 0400-670 089 marjatta.virtanen@joutsa.fi

mailto:marjatta.virtanen@joutsa.fi
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