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1 KOTIHOIDON MÄÄRITTELY

KOTIHOITO

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja sosiaalihuoltoasetuksen
(607/1983) tarkoittamaan kotipalvelua sekä terveydenhuoltolain (1326/2010, 25 §) tarkoittamaan
kotisairaanhoitoa. Kotihoidon toimintaa ohjaavat myös valtakunnallinen ”Laatusuositus hyvän
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi” (Sosiaali-ja terveysministeriön julkaisuja
2013:11) sekä laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (28.12.2012/980).

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotihoidon asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä,
itsenäistä suoriutumista ja vahvistaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien
sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Kotihoidon tehtävänä on neuvonnan,
palveluohjauksen, toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän toiminnan avulla turvata
omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat sairaanhoito- , hoito- ja hoivapalvelut.
Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on asiakkaan kunnioittaminen, asiakkaan oikeus päättää
omista asioistaan, asiakkaan ja läheisten osallisuus sekä palvelujen oikea-aikaisuus ja turvallisuus
sekä kuntoutumisen edistäminen ja toimintakyvyn parantaminen.

Nämä kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö koskevat kunnallista kotihoitoa sekä
palvelusetelillä tuotettua kotihoitoa.

KOTIHOIDON PALVELUT

Kotona asumista tukevat palvelut ovat ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa, sisältäen
neuvontaa ja palveluohjausta, päivätoiminnan eri palveluja sekä kotiin annettavia tukipalveluita,
kuten turvapalvelua.

Tilapäinen kotihoito on lyhytaikaista (enintään 4 viikkoa) toimintakykyä tukevaa hoitoa ja palvelua
esim. sairaalajakson jälkeen. Kotihoidon arviointijakso kotihoidon tarpeen määrittämiseksi on
tilapäistä kotihoitoa.

Säännöllinen kotihoito on asiakkaan tarpeiden mukaista toimintakykyä parantavaa tai ylläpitävää ja
toimintakykyä tukevaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa.

2 PERUSTEET KOTIHOITOON VARKAUS-JOROINEN

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu asiakkaille:

- Toimintakyky on selkeästi alentunut ja asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista
itsenäisesti tai omaisen tuella. Asiakas tarvitsee apua mm. ruokailussa, peseytymisessä, WC-
käynneissä, pukeutumisessa ja muissa päivittäisissä toiminnoissa sekä lääkehoidon
toteuttamisessa.

- Asiakas tarvitsee säännöllistä, pääasiassa päivittäistä erityistä ammattitaitoa vaativaa
hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa.

- Sairaalasta kotiutuville kuntoutumisen ajaksi
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Kotihoito ohjaa asiakasta tukipalveluiden ja vaihtoehtoisten palveluiden saannissa ja tarvittaessa
selvittää asiakkaan mahdollisuutta omarahoitteisiin lisäpalveluihin.

Kotihoidon asiakkaana ei voi olla henkilö, joka ei sitoudu yhteistyöhön tai jonka aggressiivinen
käytös estää hoidon toteuttamisen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin. Tällaisissa tapauksissa
asiakkaan palvelut järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Hoitoympäristö järjestetään
turvalliseksi yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa, huomioiden sekä asiakkaan että työntekijän
turvallisuus.

1. Varkauden alueella palveluohjaus- ja arviointiyksikkö Pasuunan moniammatillinen
henkilökunta tekee kotihoidon palvelutarpeen kokonaisvaltaiset ja yksilölliset arvioinnit
uusille asiakkaille. Palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluja suunniteltaessa kunnioitetaan
asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Joroisten alueella palvelutarpeen arvioinnin tekee
Joroisten kotihoidon palveluohjaus tai tarvittaessa moniammatillinen tiimi.

Sosiaalihuoltolakiin (40a §) ja laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (15 §) liittyvissä palvelutarpeen arviointitehtävissä
asiakkaaseen otetaan yhteyttä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta
palvelutarpeen arvioimiseksi. Kotihoidon palvelujen piirissä jo olevien asiakkaiden
kotiuttamistilanteissa ja kiireellisissä tapauksissa palvelutarve arvioidaan viipymättä
kotihoidon tiimien toimesta.

2. Asiakkaan kotiutuminen sairaalasta kotihoitoon edellyttää uusissa asiakassuhteissa sekä
tarvittaessa entisissä asiakassuhteissa hoitopalaverin järjestämistä ennen kotiutumista.
Terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle
viranomaiselle iäkkään henkilön kotiutumisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on
tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25 §)

3. Kotihoidon tarpeen määrittämiseksi uusille asiakkaille tehdään kotikäynti, jolloin yhdessä
asiakkaan, hänen omaisensa/edunvalvojansa ja palveluohjaus- ja arviointihenkilöstön
kesken yhteistyössä tehdään kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma hoidon toteuttamista
varten. Asiakkaan kotihoito alkaa kotihoidon arviointijaksolla. Arviointijaksolla
terapiahenkilöstö osallistuu asiakkaan voimavarojen arviointiin ja toimintakykyä ylläpitävän
toiminnan suunnitteluun yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa, sekä ottaa kantaa
tehostetun kotikuntoutuksen tarpeeseen. Arviointijakso on yleensä noin 4 viikkoa.
Arviointijakson aikana arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa jatkuvan ja säännöllisen
kotihoidon tarve ja tarkennetaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan asiakkaan tarvitsema apu ja
tuki. Jos asiakkaan avuntarve ei edellytä säännöllistä kotihoitoa niin asiakasta ohjataan
vaihtoehtoisten omakustanteisten palveluiden hankkimisessa.

4. Asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin tukena käytetään mm. RAVATAR- ja Ikivihreät – adl –
toimintakykymittareita sekä tarvittaessa MMSE - testiä. Kotihoitoa voidaan järjestää
erityisolosuhteiden perusteella, joita ovat esimerkiksi:
- muistamattomuus
- sairaanhoidolliset, mielenterveydelliset tai sosiaaliset perusteet
- puutteelliset asumisolosuhteet

5. Kotisairaala tukee yhteistoiminta-alueella (Varkaus-Joroinen) potilaiden nopeaa ja turvallista
kotiutumista sairaalasta sekä aktiivista kuntoutumista kotiympäristössä sairaalajakson
jälkeen. Asiakkaina on myös vaikeasti sairaita sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia henkilöitä.
Varkauden kotisairaala tuottaa palveluja myös Leppävirran Timola - Poijinpelto alueelle.
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6. Tilapäinen kotihoito- ja sairaanhoidollinen apu sekä pelkkä verinäytteiden otto ohjataan
Varkaudessa yksityisille palveluntuottajille.

7. Kotihoitoa voidaan antaa Varkaudessa erillissopimuksella lapsiperheisiin esimerkiksi
seuraavissa tapauksissa:

- monikkoperheisiin äidin ja vauvojen kotiutumisvaiheessa tai ensimmäisten
kuukausien aikana vauvojen kotiuduttua

- perheisiin, joissa vanhemmilla tai lapsella vakava sairaus
- perheisiin, joissa kokonaistilanne aiheuttaa ulkopuolisen avun ja tuen tarvetta
- perheisiin, joissa ilmeinen lastensuojelullinen ennaltaehkäisevän työn tarve
- moniammatillisen arvioinnin perusteella ennaltaehkäisevää arjen tukea

lapsiperheille

Sopimukset ovat aina määräaikaisia. Ennen kotihoidon aloittamista muut mahdolliset
tukitoimet kartoitetaan. Kohta 7 ei koske sairastuneen lapsen hoidon järjestämistä eli ns.
tilapäistä hoitovapaata.

2.1 JOROINEN, PERUSTEET TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN
MYÖNTÄMISELLE

PALVELUSETELIN KÄYTTÖ

Kunnalla on mahdollisuus järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelin avulla. Palvelusetelillä
kunta maksaa osan palvelusta, jonka asiakas hankkii yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin
arvo määritellään vuosittain.

Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus, kun se

- myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin
- on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle
- ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa

Palvelusetelillä maksettu, hoito- ja palvelusuunnitelman määrittelemä työ, ei oikeuta
kotitalousvähennykseen. Asiakkaan maksamaan omavastuuosuuteen ei myönnetä
kotitalousvähennystä. Mikäli asiakas ostaa yrittäjältä muita hoito- ja palvelusuunnitelman
ulkopuolisia palveluita, on hänellä mahdollisuus saada näistä maksuista kotitalousvähennystä,
mikäli ostetut palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta ja hyväksyy palvelusetelituottajat sekä tekee päätöksen
palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle kulloisenkin tarpeen ja kunnan palveluseteliin varattujen
määrärahojen puitteissa. Päätös perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-
ja palvelusuunnitelmaan.

Palvelusetelit perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin

- asiakas saa palvelusetelit ja listan palvelusetelituottajista
- asiakas valitsee listalta haluamansa palveluntuottajan
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- asiakas tilaa palvelun sekä sopii palvelun aloittamisesta

Palvelusetelillä maksaminen

- palveluseteli on käytettävä setelissä merkityn palvelun ostamiseen
- palveluseteli on käytettävä setelin voimassaoloaikana
- asiakas allekirjoittaa palvelusetelin ja antaa sen palveluntuottajalle
- asiakas maksaa palvelusetelin arvon ja palveluhinnan välisen erotuksen

(=omavastuuosuus) suoraan palveluntuottajalle

KOTIHOIDON PALVELUSETELI MYÖNNETÄÄN

Palveluseteli voidaan myöntää säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi. Palveluseteli
on aina määräaikainen ja perustuu aina hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa määritellään
annettavat palvelut sekä tuntimäärät palveluittain. Palveluseteliä voidaan käyttää vaihtoehtona
kunnan itse tuottamalle kotihoidolle ja asiakkaan tulee olla suostuvainen palvelusetelin
vastaanottamiseen. Toisaalta asiakkaalla ei ole yksinomaista oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan
sen käytöstä päätetään yhdessä päättävän viranhaltijan kanssa. Palvelusetelin myöntäminen
perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja sen perusteella tehtyyn tilannearvioon sekä
kunnan palvelusetelitoimintaan varaamiin määrärahoihin. Tilanteita, joissa palveluseteliä voidaan
hyödyntää ovat esim. kotihoidon kiire- ja kotiutustilanteet, palvelujen tuottaminen taajama-alueen
ulkopuolelle sekä ilta- ja viikonloppupalvelujen turvaaminen sitä tarvitseville asiakkaille.

PALVELUSETELIN ARVO

Palvelusetelin arvoa määrättäessä ei oteta huomioon palveluja, jotka asiakas ostaa oma-aloitteisesti
palvelujen tuottajalta. Asiakkaan ostaessa palveluseteliä kalliimman palvelun, hän on valinnallaan
hyväksynyt suuremman omavastuuosuuden ja maksa sen suoraan palveluntuottajalle.
Maksuttomiksi määrätyissä palveluissa asiakkaalle ei saa jäädä omavastuuosuutta maksettavaksi.

TILAPÄINEN KOTIHOITO

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 27 €/seteli. Asiakkaalle myönnettävien
palveluseteleiden määrä riippuu hoidon- ja palveluntarpeesta ja määritellään aina
asiakaskohtaisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO

Säännöllisen kotihoidon toteuttamiseksi myönnetyt palvelusetelit kattavat asiakkaalle laadittuun
hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut sekä niiden toteuttamiseen kuluvat tuntimäärät.
Palvelusetelin enimmäisarvo on 27 € /tunti. Setelin arvo lasketaan tulojen mukaan, kuitenkin niin,
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että tuloista riippumatta setelin vähimmäisarvo on 7 €. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi
ostaa vain hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja palveluja.

PALVELUSETELIKÄYTÄNNÖT

Palvelusetelituottaja sopii asiakkaan kanssa palvelun suorittamisen ajankohdasta ja sisällöstä
palvelusetelipäätöksen mukaisesti. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus täydentää setelillä
saatavaa palvelua omarahoitteisella osuudella.

Mikäli palvelu ei jostain syystä vastaa asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta, asiakkaan
tulee antaa välittömästi palautetta oman kuntansa kotihoitoon.

2.2 VARKAUS, PERUSTEET SÄÄNNÖLLISEN JA TILAPÄISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN
MYÖNTÄMISELLE

TILAPÄINEN KOTIHOITO

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu Varkauden kaupungin alueella seuraaville
asiakasryhmille: silmätippa-asiakkaat esim. kaihileikkauksen yhteydessä, lyhytaikaisen kotiutumisen
tukeminen sairaalasta sekä pesuapuja tarvitsevat asiakkaat, joilla on heikot pesutilat ja jotka
tarvitsevat hoitajan apua peseytymisessä (kokopesu). (Perusturvalautakunta 22.2.2017 18§
Palvelusetelin käyttöönottaminen tilapäiseen kotihoitoon Varkauden kotihoidossa).

Palvelusetelin myöntää aina Pasuunan palveluohjaaja. Myöntämisen edellytyksenä on aina
palvelutarpeen arviointi. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on määrärahasidonnainen.

Seteli myönnetään aina määräajaksi, maksimissaan neljäksi viikoksi. Setelin arvo on kiinteä 27
eur/tunti. Mikäli tilapäinen kotihoito maksaa enemmän kuin palvelusetelin arvo on, maksaa asiakas
palvelusetelin arvon ja palveluhinnan erotuksen suoraan palveluntuottajalle sekä mahdolliset
palveluntuottajan laskuttamat matkakustannukset.

SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO

Varkauden kotihoidossa on otettu käyttöön kotihoidon palveluseteli kunnallisen kotihoidon
tuottaman säännöllisen kotihoidon palvelun lisäksi täydentävänä palvelumuotona. Säännöllisen
kotihoidon toteuttamiseksi myönnetyt palvelusetelit kattavat asiakkaalle laadittuun hoito- ja
palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut sekä niiden toteuttamiseen kuluvat tuntimäärät.
Palvelusetelin arvo on 27€/tunti. Palveluseteli on määrärahasidonnainen.

Säännöllisen kotihoidon palvelutarpeen arviointi tehdään palveluohjausyksikkö Pasuunan toimesta.
Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa/edunvalvojansa kanssa. Asiakas valitsee
kunnallisen kotihoidon tai palvelusetelillä tuotetun kotihoidon palvelun palveluntuottajista.
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Varkauden kaupunkiin on laadittu kotihoitoon sääntökirja. Sääntökirja toimii palvelusetelituotantoa
ja kotihoidon kunnallista palvelua ohjaavana taustamateriaalina

3 SAS-TOIMINTA, VARKAUS-JOROINEN

SAS-työryhmä on sosiaali- ja terveyskeskuksen johtajan nimeämä moniammatillinen työryhmä, jonka
tehtävänä on selvittää, arvioida ja sijoittaa ikääntyneet asiakkaat hakemuksen perusteella
palveluasumiseen. Hakijan tilannetta arvioidaan mahdollisimman laaja-alaisesti huomioiden hakijan
toimintakyky, asumisolosuhteet, sosiaaliset verkostot ja sairaudet. Arviointi pohjautuu
perusturvalautakunnan hyväksymiin voimassaoleviin perusteisiin. Hakija saa hakemuksen
käsittelystä ja palveluasumiseen sijoittamisesta viranomaispäätöksen.

Varkauden kaupungin alueen asukkaista ja heidän sijoittamisestaan vastaa Varkauden SAS-
työryhmä ja Joroisten kunnan alueen asukkaista ja heidän sijoittamisestaan vastaa Joroisten
työryhmä.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

- 14 § iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito on toteutettava ensisijaisesti
hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä
sosiaali-ja terveyspalveluilla

- 18 § Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset
sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
päätöksenteosta.

- 26 § Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia
menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen
saamiseen. Valviran ohjeistus viranomaisille 8/2013.

3.1 PERUSTEET TAVALLISEEN PALVELUASUMISEEN, JOROINEN

Tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan vuokra-asumista, jossa asiakkaan saama palvelu
perustuu yksilöllisesti laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Joroisissa ryhmäkodeilla
työskentelee kotihoidon henkilökunta aamu- ja iltavuorossa sekä kotihoidon yöpartio huolehtii
yökäynnit. Lisäksi Joroissa tarjotaan SAS-ryhmän toimesta palveluasumista yksityisten
palveluntuottajien toimesta. Asiakas voi ostaa myös tarvitsemansa palvelut yksityiseltä
palveluntuottajalta.

Ryhmäkodit Bertta, Celma, Sanelma, Onnentupa, Joroinen

asiakkailla ei ole vaikeaa muistiin liittyvää ongelmaa, eikä eksymistä tutussa ympäristössä
fyysisessä toimintakyvyssä on vajetta
päivittäisistä toimista selviytyäkseen tarvitsee useita hoitohenkilökunnan käyntejä
vuorokaudessa
esteettömän asunnon tarve tai muu erityinen syy
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toimintakyvyn arvioinnin apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Ryhmäkoti Kirkkomäki, Joroinen

asiakkailla voi olla vaikeaa muistiin liittyvää ongelmaa.
fyysisessä toimintakyvyssä on vajetta
päivittäisistä toimista selviytyäkseen tarvitsee useita hoitohenkilökunnan käyntejä
vuorokaudessa
esteettömän asunnon tarve tai muu erityinen syy
toimintakyvyn arvioinnin apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Joroinen, ostopalveluna tuotettu palveluasuminen (palveluntuottajat kilpailutettu)

fyysisessä toimintakyvyssä on vajetta
päivittäisistä toimista selviytyäkseen tarvitsee useita hoitohenkilökunnan käyntejä
vuorokaudessa
esteettömän asunnon tarve tai muu erityinen syy
toimintakyvyn arvioinnin apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

3.2 PERUSTEET TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, VARKAUS-JOROINEN
Tehostettu palveluasuminen tarjoaa asiakkaalle kodin elämän loppuun asti. Asiakas asuu
vuokrasuhteessa. Henkilökunta on läsnä ympärivuorokautisesti. Tarvittaessa sairaalatasoista hoitoa
voidaan antaa kotisairaalan tuella. Asiakas siirretään sairaalaan vain, mikäli hoito vaatii
sairaalaolosuhteita. Sairaalajakson jälkeen asiakas palaa takaisin kotiin.

Kangaslammin palvelukeskus, Varkaus (33 paikkaa)

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista lyhyt- tai pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin
apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Käpyrinne, Varkaus (95 paikkaa)

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin apuna
käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Louhirinne 1, Varkaus (60 paikkaa)

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin apuna
käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Louhirinne 2, Varkaus (72 paikkaa)

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista lyhyt- tai pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin
apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Joroinen, ostopalveluna tuotettu tehostettu palveluasuminen (palveluntuottajat kilpailutettu)
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Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin apuna
käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

3.3 PERUSTEET TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISELLE, VARKAUS
Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman
palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti.  Se on yksi tapa järjestää kunnan
lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat
samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluissa.

Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa
kunnan hyväksymä palvelun tuottaja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelijärjestelmässä Varkauden kaupunki ei tule
sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan
asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus. Asiakas voi kieltäytyä hänelle myönnetystä
palvelusetelistä, jolloin Varkauden kaupungin tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien
palvelujen piiriin. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusetelillä.

Palvelusetelin vuorokausihinta on 103 euroa.

Palveluseteli voidaan osoittaa Varkauden kaupungin varaaman määrärahan puitteissa asiakkaille,
jotka täyttävät nykyiset tehostettuun palveluasumisen piiriin pääsyn perusteet eli heille on tehty
hoitotason arviointi (SAS-arviointi). Täyttäessään SAS-hakemusta asiakas valitsee itse vaihtoehdoiksi
Varkauden kaupungin omia toimintayksiköitä ja palvelusetelillä yksityisen palveluasumisen.
Asiakas/omainen/asioidenhoitaja tekee palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöä koskevan
sopimuksen.

Palveluseteli kattaa hoidon, hoivan, turvapalvelut, lääkkeiden jaon (omatoiminta/koneellinen
annosjakelu), näytteiden oton hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Muut tehostetun
palveluasumisen yksikössä tarjottavat palvelut asiakas maksaa itse. Tällaisia palveluja ovat
esimerkiksi fysioterapia-, kampaamo- ja jalkahoitopalvelut. Tuottaja laskuttaa erikseen asiakkaalta
mm. vuokran, ruoan, siivouksen ja vaatteiden puhtaanapidon (vrt. kaupungilla hygieniamaksu).
Asiakkaalla on mahdollisuus saada hoitotukea ja mahdollisesti asumistukea (tulosidonnainen).

Palvelusetelin sääntökirjassa tehostettuun palveluasumiseen on tarkennettu palveluntuottajan,
asiakkaan sekä kunnan vastuita ja oikeuksia palvelun tuottamisessa.  Myös palvelusetelituottajien
hyväksymiskriteerejä on uusittu. Sääntökirja on voimassa toistaiseksi.

4 PERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISELLE, VARKAUS

 4.1 OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön vaativan hoidon ja
huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön
avulla. Erityisestä syystä hoito voi tapahtua myös hoitajan kotona. (Laki omaishoidon tuesta
2005/937)
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Omaishoidon tuki on lain mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.
Palveluiden taso ja euromäärä ovat kunnan päätettävissä. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937)

Omaishoidon tukea ei voida myöntää yksityiselle palveluntuottajalle. Omaishoidon tuki ei ole
subjektiivinen oikeus, vaan etuus on määrärahasidonnainen ja sen saaminen perustuu kunnan
harkintaan. Tuki maksetaan kaupungin talousarviossa annetusta määrärahasta eniten hoitoa ja
huolenpitoa tarvitseville. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937)

 Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista,
sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
(Laki omaishoidon tuesta 2005/937)

 Omaishoidon tuen palkkio maksetaan korvauksena tehdystä hoitotyöstä. Tukeen ei ole oikeutta,
mikäli avun tarve on pelkästään ruuanlaittoon, siivoukseen tai asiointeihin kodin ulkopuolella
liittyvää avun tarvetta. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937)

Tuen maksaminen alkaa hakemuksen jättämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien, eikä
sitä makseta takautuvasti. Omaishoidon tukea ei makseta, jos hoidettava on laitoshoidossa,
tavallisessa tai tehostetussa palveluasumisessa tai käy kokeilulomilla kotona. Tukea ei makseta
myöskään silloin, jos vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi tai nuori opiskelee oppilaitoksessa, jossa
on mahdollisuus asua kouluviikkojen ajan oppilaskodissa.

Ennen tukipäätöstä tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.(Laki
omaishoidon tuesta 2005/937)

 Omaishoidon tukihakemukset käsitellään tarpeen mukaan kokoontuvassa moniammatillisessa
työryhmässä. Asiakkaalle kirjallisen päätöksen tekee viranhaltija. Tuki maksetaan omaishoidon
tuesta annetun lain mukaan vain hoitajalle. Omaishoidon tuki lakkaa, kun omaishoidon tuelle ei ole
lainmukaisia edellytyksiä.

 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla hakulomakkeella (Omaishoidon tuen
hakemus). Hakemuslomakkeita saa omaishoidon tukea hoitavilta viranhaltijoilta sekä Varkauden
kaupungin virallisilta internetsivuilta www.varkaus.fi. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoidettavalta
ajan tasalla oleva lääkärinlausunto hoidettavan terveydentilasta tai sairaanhoitajan tai
terveydenhoitajan lausunto ja muut mahdolliset selvitykset. Tarvittaessa viranhaltija pyytää
asiakkaan luvalla hakemuksen käsittelyn kannalta välttämättömiä lisätietoja kaupungin sosiaali- ja
terveydenhuoltohenkilöstöltä. Puutteellisia hakemuksia pyydetään täydentämään ennen käsittelyä.

Hakemusta käsittelevä viranhaltija käy ennen tukipäätöksen tekoa hakijan kotona arviointikäynnillä
yksin, työparin tai asiantuntijaryhmän kanssa. Käynnillä arvioidaan omaishoidettavan avun tarve ja
toimintakyky, omaishoitajan terveydentila, soveltuvuus omaishoitajaksi sekä arkea tukevien
palveluiden tarve.
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 Omaishoidettavan hoito-olosuhteiden tulee olla omaishoidolle soveltuvat. Hoitajan tulee olla
hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen
hyväksynyt ja joka oman ikänsä, kuntonsa ja elämäntilanteensa puolesta pystyy suoriutumaan
tehtävästä, sekä kykenee ottamaan vastuuta omaishoidettavan hoidon järjestelyistä ja hoidosta.
Tarvittaessa omaishoitajalta pyydetään hänen terveydentilastaan lääkärinlausunto. Hoitajan
edellytyksiä suoriutua hoitotehtävästä arvioidaan tapauskohtaisesti haastattelemalla omaishoitajaa.

 Omaishoitolain perusteluissa (HE 131/2005) todetaan seuraavaa:

 Jos omaishoitajalla on dementoiva sairaus, mielenterveyden ongelmia, päihteiden väärinkäyttöä tai
hoitajan ikä tai muun terveydellinen tila selvästi rajoittaa häntä toimimasta omaishoitajana, vaikka
rinnalle arvioitaisiin riittävä määrä hoidettavalle tulevia palveluja ja tukea, tulisi omaishoidon tuen
myöntämistä myös välttää.

 Tästä johtuen arviointia tehtäessä huomioidaan hoitajan fyysinen ja psyykkinen terveydentila,
hoitajan mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito, hoitajan toimintakyky ja voimavarat.
Arvioitavia kohteita ovat myös kyky suoriutua päivittäisistä toiminnoista, sosiaalinen verkosto ja sen
kautta tuleva tuki sekä hoidettavan hoidon vaativuus ja sitovuus. Kelan korotetun hoitotuen saanut
ei voi toimia omaishoitajana.

 Omaishoidon tuen arviointikäynti pyritään tekemään kuukauden sisällä hakemuksen
saapumisesta.

 4.2 OMAISHOITOSOPIMUS

Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kaupungin välillä kirjallinen omaishoitosopimus, jonka
liitteenä on aina hoidon kokonaisuutta kuvaava hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakkaan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan kirjataan omaishoidon tuesta annetussa laissa (2005/937) määrätyt asiat.
Lisäksi hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palveluiden
määrä ja sisältö. (HE 85/2016)

Sopimus tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevaksi, erityisistä syistä sopimus voidaan
tehdä myös määräajaksi.

Sopimusta tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutosten vuoksi. Samalla arvioidaan
omaishoitajan edellytyksiä toimia edelleen hoitajana. Ilman erityistä syytä sopimusta tarkistetaan
vähintään vuoden välein. Tarkistusta tehtäessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
omaishoidon tuen myöntämisperusteita. Mikäli tuensaaja ei täytä voimassaolevia
myöntämisperusteita, sopimus irtisanotaan kaupungin puolelta kahden kuukauden irtisanomisajalla.
Määräajaksi tehty sopimus lakkaa ilman irtisanomista määräajan päätyttyä.

OMAISHOITOSOPIMUKSEEN KIRJATAAN SEURAAVAT TIEDOT:

1. Hoitopalkkion määrä ja maksutapa
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2. Hoidettavan oikeus lakisääteisiin kolmen vuorokauden vapaisiin jokaista toteutunutta

kotihoitokuukautta kohti

3. Edellä mainittuja vapaita useampien vapaapäivien järjestäminen sekä alle vuorokauden

mittainen virkistysvapaa

4. Määräaikaisen sopimuksen kesto

5. Hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai

hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä

6. Sopimuksen irtisanominen

7. Muut hoitoa koskevat seikat

Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut

Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta
hoitotehtävää varten.

Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä
hänen hyvin vointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄ TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ, TAPATURMAVAKUUTUS JA ELÄKETURVA

Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen
tekijäkuntaan, hoidettavaan eikä hoidettavan huoltajaan. Hoitajalla ei siten ole
työsopimussuhteeseen kuuluvia loma-, päiväraha-, työaika- eikä muita vastaavia
etuuksia. Omaishoitosopimus on luonteeltaan toimeksiantosopimus. Sen mukaisesti maksettavassa
tuessa on kysymys palkkiosta, ei palkasta.

Omaishoitaja on vakuutettu työssä sattuvan tapaturman varalta tapaturmavakuutuslain (608/1948)
57 § 1 mom. perusteella. Tapaturman sattuessa omaishoitajan on mentävä välittömästi lääkäriin ja
otettava yhteys tuesta vastaavaan viranhaltijaan. Omaishoitajan eläketurvasta säädetään
kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).

 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Omaishoitosopimuksen irtisanomisessa noudatetaan omaishoidon tuesta annetun lain 9 §:n
säännöksiä. Kaupunki voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista
seuraavan kahden kuukauden ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua.
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Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden,
sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi.

Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito
hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos hoidettava siirtyy
esimerkiksi pitkäaikaiseen laitoshoitoon, sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hän
siirtyi laitoshoitoon. Hoidettavan laitoshoidon kestäessä yli kaksi kuukautta, tuen saaminen
edellyttää uutta hakemusta.

4.3 HOITOPALKKIO

Omaishoidon tuki myönnetään hoidettavalle ja se maksetaan rahallisena palkkiona hoitajalle.
Hoitopalkkion suuruutta arvioitaessa käytetään suuntaa antavina mittareina Rava, MMSE, IADL,
Psyto, Keto ja SPPB mittareita.

Hoitopalkkion suuruutta tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä
tarkoitetulla palkkakertoimella.

Hoitopalkkion lisäksi omaishoitoa voidaan tukea asiakaskohtaisesti sovittavilla palveluilla, joita
voivat olla kotihoidon palvelut, kuntouttava päivätoiminta ja kuntouttava lyhytaikainen
ympärivuorokautinen hoito.

Kunnallisista palveluista peritään maksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) sekä perusturvalautakunnan vahvistamien taksojen
mukaisesti.

Palveluista perittävä maksu voidaan alentaa tai poistaa erityisistä syistä asiakasmaksulain 11 §:n
mukaisesti.

Omaishoitaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tuen saantiin vaikuttavista olosuhteiden
muutoksista. Mikäli tukea maksettaessa tai nostettaessa on annettu virheellisiä tietoja, voidaan
myönnetty tuki lakkauttaa ja suoritetut erät periä takaisin.

Jos omaishoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin
terveydellisestä syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy seuraavana kalenteripäivänä, kun
keskeytys on alkanut. Hoidettavan lähtiessä hoitopaikkaan lähtö- ja paluupäivä ovat hoitajan
työpäiviä.

Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa, joka vaikuttaa muihin sosiaalietuuksiin. Palkkio
maksetaan hoitajan ilmoittamalle pankkitilille rahalaitokseen kuukausittain jälkikäteen seuraavan
kalenterikuukauden 16. päivään mennessä. Kaupunki on velvollinen suorittamaan
ennakonpidätyksen, eläketurvamaksut ja sosiaaliturvamaksut.
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 OMAISHOIDON TUEN PALKKIOIDEN MÄÄRÄT

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio
voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.

4.4 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA PALKKIOIDEN MÄÄRÄT LASTEN JA
VAIKEAVAMMAISTEN KOHDALLA:

Jotta omaishoidon tuelle asetetut kriteerit täyttyisivät, tulee hoidettavan olla lähes kaikissa
henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä toisen henkilön avun varassa.

Omaishoidon tuki myönnetään lasten ja vaikeavammaisten kohdalla pääsääntöisesti alimman
maksuluokan mukaan, koska he ovat yleensä suurimman osan vuodesta kodin ulkopuolisen
palvelun piirissä (esimerkiksi päivähoidossa, -toiminnassa tai koulussa). Myös ylemmän tason tuki
voidaan myöntää, mikäli katsotaan, että hoidettava vaatii erittäin paljon hoitoa.

1.    Jatkuvaa tukea tarvitsevat

392 €/kk (+indeksikorotus vuosittain)

Hoidettava tarvitsee lähes ympärivuorokautisesti runsaasti hoivaa ja huolenpitoa tai valvontaa
monissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava tarvitsee toisen henkilön apua esimerkiksi WC-
käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa, eikä häntä voi jättää yksin ilman
valvontaa. Hoidettavalla voi olla esimerkiksi vaikea liikuntakyvyn ongelma (apuvälineenä esimerkiksi
pyörätuoli), vaikea kommunikaatio-ongelma tai hän tarvitsee erityisen vaativia hoitotoimenpiteitä
(esimerkiksi letkuruokinta). Lisäksi hän saattaa tarvita joitakin erityistoimenpiteitä tai apua ja
valvontaa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Hoitajan on huolehdittava hoidettavasta ja oltava valmis
antamaan hoivaa ja huolenpitoa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettava ei kykene asumaan yksin
ilman omaishoitajaa.

2.    Korotettu tuki erityistapauksissa

822,78 €/kk. (+indeksikorotus vuosittain)
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Hoidettavalla on vaativa lyhytaikainen, tehostettu ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarve.
Useimmiten kyseessä on silloin saattohoito tai muu hoidollisesti raskas siirtymävaihe (esimerkiksi
vaikeasta leikkauksesta toipuminen). Erityistapauksissa tuki voidaan myöntää hakemuksen
saapumispäivästä alkaen. Erityistapauksia ovat esimerkiksi saattohoito.

4.5 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA PALKKIOIDEN MÄÄRÄT YLI 60-
VUOTIAIDEN OSALTA

Tuki määräytyy seuraavin perustein.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkioiden määrät muiden asiakasryhmien kohdalla

Omaishoidon tuki on jaettu kolmeen eri ryhmään muiden kuin lasten ja vaikeavammaisten kohdalla.
Tuki määräytyy seuraavin perustein.

1.    Jatkuvaa tukea tarvitsevat

392,00 €/kk (+indeksikorotus vuosittain)

Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa ja ohjausta tai valvontaa monissa henkilökohtaisissa
päivittäisissä toiminnoissa. Näitä ovat esimerkiksi hoidettavan avustaminen ja ohjaaminen wc–
käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa. Hoitotyö sitoo hoitajan lähes
jatkuvasti. Hoidettava ei kykene asumaan yksin ilman runsaita kotihoidon palveluita ja/tai
omaishoitajaa sekä avustettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa.

Henkilö, joka tarvitsee päivittäisistä toiminnoista selviytyäkseen runsaasti ohjausta, valvontaa ja
kannustusta psyykkisen toimintakyvyn alenemisen takia (lausunto terveydentilasta).

2.    Erityistuki

607,00 €/kk (+indeksikorotus vuosittain)

Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoivaa ja huolenpitoa tai valvontaa lähes
kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Esimerkiksi hoidettava tarvitsee toisen henkilön apua WC-
käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa, eikä häntä voi jättää yksin ilman
valvontaa. Hoitajan on huolehdittava hoidettavasta ja oltava valmis antamaan hoivaa ja huolenpitoa
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kaikkina vuorokauden aikoina. Hoivan ja huolenpidon sitovuus on lähes samaa tasoa kuin
ympärivuorokautisessa hoidossa olevalla.

Henkilö, joka tarvitsee päivittäisistä toiminnoista selviytyäkseen ohjauksen, valvonnan ja
kannustuksen lisäksi hoitoa ja huolenpitoa kaikkina vuorokauden aikoina psyykkisen toimintakyvyn
alenemisen takia (lausunto terveydentilasta).

3.    Korotettu tuki erityistapauksissa

1570,00 €/kk. (+indeksikorotus vuosittain)

 Jos omaishoitaja jää määräajaksi omasta työstään vapaalle omaisensa tai läheisensä saattohoidon
tai äkillisen vaikean sairauden tai vammautumisen vuoksi, voidaan hoitajalle maksaa korotettua
hoitopalkkiota. Erityistapauksissa tuki voidaan myöntää hakemuksen saapumispäivästä alkaen.
Erityistapauksia ovat esimerkiksi saattohoito.

4.6 OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEINEN VAPAA

Lain omaishoidontuesta 4 §:n mukaan sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää vapaata
vähintään kolme (3) täyttä vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on
yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Jos hoidettava on pois kotoa enemmän kuin puolet kalenteripäivistä kuukaudessa, ei hoitajalle kerry
vapaata siltä kalenterikuukaudelta.

OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISET VAPAAPÄIVÄT LYHYTAIKAISENA YMPÄRIVUOROKAUTISENA HOITONA

Vapaapäiväoikeus toteutetaan joko lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla tai palvelusetelillä
lyhythoitoon yksityisellä palveluntuottajalla. Vapaapäivät suositellaan pidettäväksi kuukausittain,
mutta hoitaja voi halutessaan säästää kahden kuukauden päivät kuuden vuorokauden mittaiseksi
jaksoksi. Lyhythoidossa pidettävät vapaapäivät eivät kerrytä sosiaali- ja terveydenhuollon
maksukattoa. Yli 60-vuotiaiden osalta hoito toteutetaan kunnan omana toimintana Kangaslammin
palvelukeskuksessa ja Louhirinne 2:n 1.kerroksessa.
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Lyhythoitoon myönnettävän palvelusetelin arvo on 125 €/vuorokausi. Asiakas maksaa
omavastuuosuutta 11,50 €/vuorokausi sekä kunnan, että yksityisen palvelun tuottajan
toteuttamasta lyhythoidosta.

Lasten ja vammaisten hoitajien vapaapäiväjärjestelyt suunnitellaan aina päätöksen tekijän kanssa
tapauskohtaisesti ja toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

 OMAISHOIDON KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN PALVELUSETELI VARKAUDESSA

Perusturvalautakunta myöntää omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien turvaamiseksi verottomia
palveluseteleitä hoidettavalle asiakkaalle kolme (3) kappaletta jokaista toteutunutta
kotihoitokuukautta kohden. Palvelusetelin käyttämistä suositellaan kuukausittain.

Ostettaessa palvelu kotiin yksityiseltä palveluntuottajalta palvelusetelin arvo on 65
€/palveluseteli.

TOIMEKSIANTOSOPIMUS

Lain omaishoidontuesta 4 a § mukaan, omaishoidontuen lakisääteinen vapaa voidaan toteuttaa
myös toimeksiantosopimuksella. Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon
tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen. Sopimuksella
sijaishoitaja sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta
hoidettavan kotona. Hoitojärjestelyjen on aina turvattava hoidettavan hyvinvointi, terveys ja
turvallisuus. Omaishoitajan on suostuttava hoidon järjestämiseen sijaishoitajan avulla sekä
omaishoidettavan mielipide on myös huomioitava.

Sijaishoitajalle maksettava palkkio on 68,00 €/vuorokausi. Maksu suoritetaan toteutuneen
sijaishoitajuuden perusteella.

5. PERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISELLE, JOROINEN

5.1 OMAISHOIDON TUKI, MYÖNTÄMISPERUSTEET YLI 65-VUOTIAAT

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin
(950/2006). Omaishoitolain 2§:n mukaan omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai
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sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun
henkilölle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat
hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa
tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidosta tehdään
hoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus eli omaishoitosopimus.

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan sitä myönnetään kuntien omaishoidon
tukeen varaamien määrärahojen puitteissa. Tukea myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka
olisivat muutoin ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Omaishoitolain 3 §:ssä määritellään omaishoidon tuen yleiset myöntämisperusteet, joiden kaikkien
tulee täyttyä, jotta omaishoidontuki voidaan myöntää.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos

- henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn vuoksi
tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa

- hoidettavan täysi-ikäinen omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis
vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden 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
- tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos

- hoidettava on perhehoidossa, hoitaja on vammaispalvelulain mukainen
henkilökohtainen avustaja tai hoidettavalla on vammaispalvelulain mukainen
palveluasumispäätös palveluasumisyksikössä

- tukea hakeva omainen tai muu läheinen ei kykene terveydellisistä tai muista syistä
enää huolehtimaan hoidettavan tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta hoidosta
kotona

(Omaishoitolain perusteluissa (HE 131/2005) todetaan seuraavaa:

Jos omaishoitajalla on dementoiva sairaus, mielenterveyden ongelmia, päihteiden
väärinkäyttöä tai hoitajan ikä tai muu terveydellinen tila rajoittaa häntä toimimasta
omaishoitajana, vaikka rinnalle arvioitaisiin riittävä määrä hoidettavalle tulevia
palveluja ja tukea, tulisi omaishoidon tuen myöntämistä myös välttää)
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- hoidettavan toimintakyky paranee oleellisesti, omatoimisuusaste kohenee
huomattavasti lähtötilanteesta tai hoidettavan hoito järjestetään muuten

- omaishoitajaksi ehdotettu henkilö ei ole hoidettavan omainen tai läheinen tai on alle
18-vuotias

- omaishoidon tuen avulla järjestetty hoito ei ole hoidettavan edun mukaista
- hoidettava ei halua hoitoaan järjestettävän omaishoidon avulla
- pelkät kotitaloustyöt, yhdessä asuminen ja asiointiapu eivät ole omaishoidon tuen

maksamisperusteita
-

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia
määrärahojen puitteissa.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla hakulomakkeella. (Omaishoidon tuen
hakemus).

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoidettavalta ajan tasalla oleva lääkärinlausunto hoidettavan
terveydentilasta tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lausunto ja muut mahdolliset selvitykset.
Tarvittaessa viranhaltija pyytää asiakkaan luvalla hakemuksen käsittelyn kannalta välttämättömiä
lisätietoja kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöltä.  Puutteellisia hakemuksia pyydetään
täydentämään ennen käsittelyä.

Hakemuslomakkeita saa Joroisten kunnanvirastolta, kunnan nettisivuilta: www.joroinen.fi sekä
sosiaaliohjaajalta sekä Joroisissa kotihoitotoimistosta ja sosiaalitoimistosta.

KÄSITTELY

- Hoidettavan luokse tehdään kotikäynti, jonka aikana arvioidaan hoidettavan palvelun
tarve ja omaishoidon tuen myöntämisedellytykset. Palvelun tarpeen arvioinnissa
voidaan käyttää hoidettavan toimintakyvyn arviointimittareita (esim. RAVATAR, IADL,
MMSE). Mikäli myöntämisedellytykset täyttyvät, kootaan omais- ja perhetilanteeseen
yksilöllisesti soveltuva palvelukokonaisuus ja laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma
yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.

- Omaishoitoa koskevat päätökset ja sopimukset tekee viranhaltija talousarviossa
varattujen määrärahojen puitteissa kotikäynnillä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman
mukaisesti.

- Omaishoidon tuen myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina kirjallinen päätös
hakijalle. Tehtyyn päätökseen on oikeus hakea muutosta. Päätös toimitetaan aina
hoidettavalle ja päätökset hänelle annettavista sosiaalihuollon palveluista voidaan
sisällyttää omaishoidon tuesta tehtyyn päätökseen. Tukeen voidaan sisällyttää myös
omaishoitajalle annettavia sosiaalihuollon palveluja, joiden myöntämisestä annetaan
päätös omaishoitajalle. Terveydenhuollon palveluista noudatetaan terveydenhuollon
lainsäädäntöä.

- Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen, joten jos määrärahaa ei ole käytettävissä,
voidaan tuen myöntämisestä tehdä kielteinen päätös, vaikka kriteerit täyttyisivätkin.

http://www.joroinen.fi/
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Hakemus käsitellään uudelleen, kun määrärahaa vapautuu. Tällöin omaishoidon tuki
myönnetään määrärahan vapautumisesta seuraavan kuukauden alusta.

- Omaishoidon tukea koskevan myönteisen päätöksen jälkeen laaditaan omaishoitajan
kanssa omaishoitosopimus. Sopimukseen liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma ja
tiedote hoidettavan ja hoitajan oikeuksia koskevista omaishoitolain säännöksistä ja
niiden soveltamisesta.

Omaishoidon tuki koostuu kolmesta osasta, joita ovat omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio,
hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja omaishoitajalle järjestettävä tuki. Omaishoidon tuki ja
muut sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan tukevia palveluja.
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmista hoitopalkkioista säädetään
omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita
tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palkkakertoimella.

5.2 HOITOPALKKIO

Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Perusteena ei käytetä
perheen tuloja ja varallisuutta.

HOITOPALKKION MÄÄRÄT 1.1.2017 ALKAEN

Hoitopalkkio I on 392,00€/kk. (+indeksikorotus vuosittain)

Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa
päivittäisissä toiminnoissa (esim. avustaminen ja ohjaaminen wc-käynneissä, peseytymisessä,
pukeutumisessa ja ruokailussa) ja ovat lähes jatkuvan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Ilman
omaishoitoa asiakas tarvitsisi vähintään tuettua palveluasumista tai tehostettua kotihoitoa.
Asiakkaan tulee olla oikeutettu vähintään Kelan perushoitotukeen. Kotitöissä (siivous, asiointi,
lumityöt yms.) avustaminen ei oikeuta tuen myöntämiseen.

Hoitopalkkio II on 680,62 €/kk

Tähän ryhmään kuuluvat runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat henkilöt, jotka tarvitsevat
jatkuvaa apua ympärivuorokautisesti. Hoitotyö edellyttää pääsääntöisesti ympärivuorokautista
työpanosta. Asiakkaan tulee olla oikeutettu joko Kelan korotettuun tai erityishoitotukeen. Ilman
omaishoitoa asiakas tarvitsisi tehostettua palveluasumista tai pitkäaikaista laitoshoitoa.

Hoitopalkkio III 784,01 €/kk

Palkkio myönnetään hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana (esim. saattohoito, leikkauksen
jälkeinen hoito). Edellytyksenä on, että hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia enemmän
hoivaa ja huolenpitoa ja että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista
opiskelua. Palkkiota maksetaan enintään puolen vuoden ajan. Tähän palkkioluokkaan kuuluva tuki
on aina tilapäinen.
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Hoitopalkkio III voidaan maksaa edellyttäen että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia
työtuloja, oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan tai
oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

HOITOPALKKION KESKEYTYS

Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion
maksaminen keskeytyy kuukauden kuluessa. Omaishoidon tuki lakkaa, jos hoidettavan
terveydentilasta johtuvasta syystä poissaolo kotoa kestää 2 kk tai enemmän.  Omaishoidon tuen
uudelleen saaminen edellyttää uutta hakemusta ja uutta käsittelyä.

Hoitopalkkion maksaminen keskeytyy

- välittömästi hoitajasta johtuvasta syystä.
- hoidettavan muusta kuin terveydellisestä syystä kuluvan kuukauden

loppuun.

Jos omaishoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin
terveydellisestä syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy seuraavana kalenteripäivänä, kun
keskeytys on alkanut.  Hoidettavan lähtiessä hoitopaikkaan, lähtö- ja paluupäivä ovat hoitajan
työpäiviä.

5.3 HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA

Omaishoidon tuesta on aina laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja
palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelmaan on kirjattava vähintään:

- omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö
- muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä ja

sisältö
- omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja

sisältö
- miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhuoltoon

liittyvien käyntien ja muun poissaolon aikana

Hoito- ja palvelusuunnitelma toimii todisteena hoidettavalle ja omaishoitajalle suunnitelluista
palveluista ja tuesta. Lisäksi se toimii työntekijöiden työvälineenä. Omaishoidon tukea koskeva
hoito- ja palvelusuunnitelma on yhteinen hoidettavalle ja hoitajalle. Omaishoitajalle laaditaan oma
hoito- ja palvelusuunnitelma, jos hän tarvitsee muita kuin omaishoitotehtäviä tukevia sosiaalihuollon
palveluja.
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5.4 OMAISHOITOSOPIMUS

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä
toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä. Hoitaja ei ole työsopimussuhteessa
sopimuksen tehneeseen kuntaan tai hoidettavaan, vaan kysymyksessä on toimeksiantosopimus.
Hoitajalle ei muodostu työsopimuksen mukaisia loma-, päiväraha, työaika- ym. etuuksia. Sopimus
tarkistetaan tarvittaessa hoidon ja hoivan vaativuudessa ja sitovuudessa tapahtuvien muutosten
mukaisesti. Sopimus noudattaa laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja. Sopimuksen tulee sisältää
ainakin seuraavat tiedot:

- hoitopalkkion määrä ja maksutapa
- oikeus lain 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin ja lain 4 §:n 2

momentin mukaisiin mahdollisiin muihin sovittuihin vapaisiin
- määräaikaisen sopimuksen kesto
- hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta

syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä

Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi.  Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä
määräaikaisena. Sopimusta tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutosten vuoksi tai
jos siihen muutoin on aihetta. Sopimus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Omaishoitosopimuksen irtisanomisessa noudatetaan omaishoidon tuesta annetun lain 9 §:n
säännöksiä. Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista
seuraavan kahden kuukauden ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua.
Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden,
sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi.

Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito
hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi.  Jos hoidettava siirtyy esim.
pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai palveluasumisyksikköön, sopimus päättyy sen kuukauden lopussa,
jonka aikana hän siirtyi kotoa pois.  Hoidettavan ollessa pois kotoa hoidettavasta johtuvista syistä yli
kaksi kuukautta, tuen uudelleen saaminen edellyttää uutta hakemusta ja uutta käsittelyä.

5.5 VAPAAN JÄRJESTÄMINEN

Hoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti,
jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti
tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että
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hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta, korkeintaan 7 tuntia, käyttäen
kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja tai saaden kuntoutusta. Omaishoitaja
voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai takautuvasti kahdelta kuukaudelta.

Vapaan pitämisestä sovitaan omaishoitosopimuksessa. Kunta voi järjestää omaishoitajille tarpeen
mukaan myös muita alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.

Omaishoitajan vapaa voidaan korvata palvelusetelillä tai toimeksiantosopimuksella sijaishoitajan
kanssa, mikäli hoitaja ei halua käyttää lyhythoitoa. Palvelusetelin käytöstä päättävä viranhaltija
arvioi, onko palvelusetelin myöntäminen hoidettavan ja hoitajan edun mukaista. Palvelusetelistä on
omat, erilliset kriteerinsä.

Lyhythoitoon myönnettävän palvelusetelin arvo on 125 €/vuorokausi. Asiakas maksaa
omavastuuosuutta 11,50 €/vuorokausi sekä kunnan, että yksityisen palvelun tuottajan
toteuttamasta lyhythoidosta. Mikäli palvelusetelin arvo ei kata yksityisen ympärivuorokautisen
palveluntuottajan veloittamaa vuorokausihintaa, maksaa asiakas itse erotuksen palveluntuottajalle.

PALVELUSETELI KOTIIN OSTETTAVIIN PALVELUIHIN

- Palveluseteli voidaan myöntää omaishoitajan vapaapäivien (3 vrk/kk) järjestelyihin.
- Palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja siivousta palvelusetelintuottajilta
- Palvelusetelin tuottajan tulee olla kunnan hyväksymä ja listattu palveluntuottajaksi
- Palvelun tuottajan tulee olla tehtävään sopiva ja hänellä pitää olla vastuuvakuutus

sekä Y-tunnus
- Palvelusetelin arvo on 65 €/palveluseteli ja niitä voidaan myöntää 3 kpl kuukautta

kohti
- Hoidettavan tulee olla kotona vähintään 16 päivää kuukaudessa, jotta oikeus

palveluseteliin muodostuu
- Palveluseteli voidaan myöntää takautuvasti kolmelta kuukaudelta, kuitenkin enintään

siitä päivästä alkaen, mistä omaishoitosopimus on tehty

TOIMEKSIANTOSOPIMUS SIJAISHOITAJAN KANSSA

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishuolto voidaan järjestää 1.8.2011 alkaen
myös toimeksiantosopimuksella. Omaishoidon tuesta annettuun lakiin on lisätty uusi 4 a §, jonka
mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa
toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan
aikaisesta sijaishoidosta. Sijaiselle maksettava korvaus on 68,00 €/vrk. Palkkion maksutapa
määritellään kunnan ja sijaishoitajan välille tehtävässä toimeksiantosopimuksessa.

Omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidettavan hoidon järjestämisestä keskustellaan yksilöllisesti
kunkin hoidettavan ja hoitajan kanssa. Kunta päättää kuitenkin viimesijassa siitä, miten
omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään.
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5.6 PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Omaishoidon tukeen liittyvistä palveluista peritään asiakasmaksulain (734/1992) ja asetuksen
(912/1992) mukaiset maksut lukuun ottamatta omaishoitajan vapaan toteuttamiseksi
järjestettävän palvelun maksua. Vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peritään
tuloista riippumaton vuorokausikohtainen tasamaksu, joka on 11,50 €/vuorokaudelta. Vuorokausi
voi alkaa esim. klo 12 ja päättyy siten seuraavana päivänä klo 12.

5.7 OMAISHOIDONTUEN MAKSAMINEN

HOITOPALKKION MAKSAMINEN JA MUUT EHDOT

Hoitopalkkio voidaan maksaa aikaisintaan hakemuksen jättämiskuukautta seuraavan kuukauden
alusta alkaen.  Edellytyksenä on, että hakemuksessa on vaadittavat liitteet mukana ja että
hoidettava on kotihoidossa. Ennen päätöksen tekoa tehdään myös kotikäynti hoidettavan luokse.
Hoitopalkkion maksaminen edellyttää myös, että kunnalla on tarvittava määräraha olemassa
hoitopalkkion maksamiseen. Omaishoidon tukea myönnetään määrärahojen puitteissa.

Palkkio maksetaan hoitajan ilmoittamalle tilille rahalaitokseen kunkin kunnan normaalien
palkanmaksupäivien yhteydessä. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa, josta kunta on velvollinen
suorittamaan ennakkopidätyksen, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut.

Kunta on vakuuttanut tapaturmavakuutuslain (608/1982) 57 §:n 1 momentin mukaan
omaishoitajat. Tapaturman sattuessa omaishoitajan on mentävä välittömästi lääkäriin ja otettava
yhteys omaishoidon tuesta vastaavaan viranhaltijaan.

Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).

5.8 HOITAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

HOITAJAN OIKEUTENA ON

- saada palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitut edut ja palvelut
- saada tukea hoitotehtävissään sosiaali- ja terveydenhuollolta
- tulla kuulluksi hoito- ja palvelusopimusta muutettaessa ja hoitoa toisin järjestettäessä
- mahdollisuus päästä omaishoitajille tarkoitettuun terveystarkastukseen

HOITAJA SITOUTUU

- huolehtimaan sopimuksen mukaisesti siitä, että hoidettava saa asianmukaisen hoidon
ja ylläpidon
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- olemaan yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa hoidettavan hoitoon liittyvissä
asioissa.

- noudattamaan sosiaalihuoltolain mukaista salassapitovelvollisuutta
- ilmoittamaan välittömästi, mikäli hoidon tarve keskeytyy tilapäisesti tai pysyvästi.

Kunnalla on oikeus periä takaisin väärinperustein maksettu tuki.

Hoitajan tulee itse selvittää viranomaisilta, mikä vaikutus maksettavalla tuella on hänen muihin
mahdollisesti saamiinsa etuuksiin, esim. työttömyys- ym. päivärahoihin.

5.9 KUNNAN VELVOLLISUUDET

KUNTA SITOUTUU

- huolehtimaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa mainituista palveluista ja eduista
- seuraaman hoitotyön toteutumista, tukemaan ja ohjaamaan hoitajaa hoitotyössä
- kuulemaan hoitajaa ja hoidettavaa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa
- varmistamaan omaishoidontuen myöntämisen tai kieltämisen lainmukaisuuden
- huolehtimaan vuosittaisten indeksikorotusten ajantasaisuudesta

6 OMAISHOIDON TUKI ALLE 65-VUOTIAAT, JOROINEN

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin
(950/2006). Omaishoitolain 2§:n mukaan omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai
sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun
henkilölle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat
hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa
tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidosta tehdään
hoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus eli omaishoitosopimus.

6.1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan sitä myönnetään kuntien omaishoidon
tukeen varaamien määrärahojen puitteissa. Tukea myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka
olisivat muutoin ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Lapsilla hoitotyön sitovuutta arvioitaessa verrataan tilannetta saman ikäisten terveiden lasten
tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.  Ennen tukipäätöstä tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri
alojen asiantuntijoiden kanssa.

Omaishoitolain 3 §:ssä määritellään omaishoidon tuen yleiset myöntämisperusteet, joiden kaikkien
tulee täyttyä, jotta omaishoidontuki voidaan myöntää.
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Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos

- henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn vuoksi
tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa

- hoidettavan täysi-ikäinen omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis
vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden 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
- tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Jotta omaishoidon tuelle asetetut kriteerit täyttyisivät, tulee hoidettavan olla lähes kaikissa
henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä toisen henkilön avun varassa.  Tällöin hän
saattaa tarvita joitakin erityishoitotoimenpiteitä tai apua ja valvontaa sosiaalisessa
kanssakäymisessä.  Lapsella voi olla vaikea liikuntakyvyn ongelma (esimerkiksi apuvälineenä
tarvitaan pyörötuolia), vaikea kommunikaatio-ongelma tai hän tarvitsee erityisen vaativia
hoitotoimenpiteitä (esimerkiksi letkuruokinta yms.)

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos

- hoidettava on perhehoidossa, hoitaja on vammaispalvelulain mukainen
henkilökohtainen avustaja tai hoidettavalla on vammaispalvelulain mukainen
palveluasumispäätös palveluasumisyksikössä

- tukea hakeva omainen tai muu läheinen ei kykene terveydellisistä tai muista syistä
enää huolehtimaan hoidettavan tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta hoidosta
kotona

(Omaishoitolain perusteluissa (HE 131/2005) todetaan seuraavaa:

Jos omaishoitajalla on dementoiva sairaus, mielenterveyden ongelmia, päihteiden
väärinkäyttöä tai hoitajan ikä tai muu terveydellinen tila rajoittaa häntä toimimasta
omaishoitajana, vaikka rinnalle arvioitaisiin riittävä määrä hoidettavalle tulevia
palveluja ja tukea, tulisi omaishoidon tuen myöntämistä myös välttää)

- hoidettavan toimintakyky paranee oleellisesti, omatoimisuusaste kohenee
huomattavasti lähtötilanteesta tai hoidettavan hoito järjestetään muuten

- omaishoitajaksi ehdotettu henkilö ei ole hoidettavan omainen tai läheinen tai on alle
18-vuotias

- omaishoidon tuen avulla järjestetty hoito ei ole hoidettavan edun mukaista
- hoidettava ei halua hoitoaan järjestettävän omaishoidon avulla
- pelkät kotitaloustyöt, yhdessä asuminen ja asiointiapu eivät ole omaishoidon tuen

maksamisperusteita
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6.2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia
määrärahojen puitteissa.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla hakulomakkeella. (Omaishoidon tuen
hakemus).

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoidettavalta ajan tasalla oleva lääkärinlausunto hoidettavan
terveydentilasta tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lausunto ja muut mahdolliset selvitykset.
Tarvittaessa viranhaltija pyytää asiakkaan luvalla hakemuksen käsittelyn kannalta välttämättömiä
lisätietoja kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöltä.  Puutteellisia hakemuksia pyydetään
täydentämään ennen käsittelyä.

Hakemuslomakkeita saa Joroisten kunnanvirastolta, www.joroinen.fi ja sosiaaliohjaajalta sekä
Joroisissa kotihoitotoimistosta ja sosiaalitoimistosta.

KÄSITTELY

- Hoidettavan luokse tehdään kotikäynti, jonka aikana arvioidaan hoidettavan palvelun
tarve ja omaishoidon tuen myöntämisedellytykset. Palvelun tarpeen arvioinnissa
voidaan käyttää hoidettavan toimintakyvyn arviointimittareita (esim. RAVATAR, IADL,
MMSE, Keto, Psyto). Mikäli myöntämisedellytykset täyttyvät, kootaan omais- ja
perhetilanteeseen yksilöllisesti soveltuva palvelukokonaisuus ja laaditaan hoito- ja
palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.

- Omaishoitoa koskevat päätökset ja sopimukset tekee viranhaltija talousarviossa
varattujen määrärahojen puitteissa kotikäynnillä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman
mukaisesti.

- Omaishoidon tuen myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina kirjallinen päätös
hakijalle. Tehtyyn päätökseen on oikeus hakea muutosta. Päätös toimitetaan aina
hoidettavalle ja päätökset hänelle annettavista sosiaalihuollon palveluista voidaan
sisällyttää omaishoidon tuesta tehtyyn päätökseen. Tukeen voidaan sisällyttää myös
omaishoitajalle annettavia sosiaalihuollon palveluja, joiden myöntämisestä annetaan
päätös omaishoitajalle. Terveydenhuollon palveluista noudatetaan terveydenhuollon
lainsäädäntöä.

- Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen, joten jos määrärahaa ei ole käytettävissä,
voidaan tuen myöntämisestä tehdä kielteinen päätös, vaikka kriteerit täyttyisivätkin.
Hakemus käsitellään uudelleen, kun määrärahaa vapautuu. Tällöin omaishoidon tuki
myönnetään määrärahan vapautumisesta seuraavan kuukauden alusta.

- Omaishoidon tukea koskevan myönteisen päätöksen jälkeen laaditaan omaishoitajan
kanssa omaishoitosopimus. Sopimukseen liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma ja
tiedote hoidettavan ja hoitajan oikeuksia koskevista omaishoitolain säännöksistä ja
niiden soveltamisesta.

Omaishoidon tuki koostuu kolmesta osasta, joita ovat omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio,
hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja omaishoitajalle järjestettävä tuki. Omaishoidon tuki ja
muut sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan tukevia palveluja.

http://www.joroinen.fi/
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Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmista hoitopalkkioista säädetään
omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita
tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palkkakertoimella.

6.3 HOITOPALKKIO

Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Perusteena ei käytetä
perheen tuloja ja varallisuutta.

HOITOPALKKION MÄÄRÄT 1.1.2017 ALKAEN

Hoitopalkkio I on 392,00 €/kk.

- RaVatar -indeksi vähintään 2,0
- MMSE enintään 25
- Keto 30-55
- vähintään perushoitotuki tai alin vammaistuki (Kela)

Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa
päivittäisissä toiminnoissa (esim. avustaminen ja ohjaaminen wc-käynneissä, peseytymisessä,
pukeutumisessa ja ruokailussa) ja ovat lähes jatkuvan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Ilman
omaishoitoa asiakas tarvitsisi vähintään tuettua palveluasumista tai tehostettua kotihoitoa.
Kotitöissä (siivous, asiointi, lumityöt yms.) avustaminen ei oikeuta tuen myöntämiseen.

Hoitopalkkio II on 680,62€/kk.

- Ravatar –indeksi vähintään 2,5
- MMSE enintään 20
- Keto 0-29
- korotettu hoitotuki, erityishoitotuki tai korotettu vammaistuki (Kela)

Tähän ryhmään kuuluvat runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat henkilöt, jotka tarvitsevat
jatkuvaa apua ympärivuorokautisesti. Hoitotyö edellyttää pääsääntöisesti ympärivuorokautista
työpanosta. Ilman omaishoitoa asiakas tarvitsisi tehostettua palveluasumista tai pitkäaikaista
laitoshoitoa.

Hoitopalkkio III on 784,01 €/kk

Palkkio myönnetään hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana (esim. saattohoito, leikkauksen
jälkeinen hoito). Edellytyksenä on, että hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia enemmän
hoivaa ja huolenpitoa ja että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista
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opiskelua. Palkkiota maksetaan enintään puolen vuoden ajan. Tähän palkkioluokkaan kuuluva tuki
on aina tilapäinen.

Hoitopalkkio III voidaan maksaa edellyttäen että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia
työtuloja, oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan tai
oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

Omaishoidon tuki myönnetään lasten kohdalla pääsääntöisesti alimman maksuluokan (hoitopalkkio
I) mukaan, koska lapsi on yleensä suurimman osan vuodesta kodin ulkopuolisen avunpiirissä
(päivähoito, koulu ym.). Ylemmän tason tuki (hoitopalkkio II) voidaan myöntää, mikäli katsotaan. että
lapsi vaatii erittäin paljon hoitoa. Kyse ei ole pelkästä valvonnasta, vaan avuntarve on yleensä
ympärivuorokautista.

HOITOPALKKION KESKEYTYS JA ALENTAMINEN

Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion
maksaminen keskeytyy kuukauden kuluessa. Omaishoidon tuki lakkaa, jos hoidettavan
terveydentilasta johtuvasta syystä poissaolo kotoa kestää 2 kk tai enemmän.  Omaishoidon tuen
uudelleen saaminen edellyttää uutta hakemusta ja uutta käsittelyä.

Hoitopalkkion maksaminen keskeytyy

- välittömästi hoitajasta johtuvasta syystä.
- hoidettavan muusta kuin terveydellisestä syystä kuluvan kuukauden

loppuun.

Jos omaishoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin
terveydellisestä syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy seuraavana kalenteripäivänä, kun
keskeytys on alkanut.  Hoidettavan lähtiessä hoitopaikkaan, lähtö- ja paluupäivä ovat hoitajan
työpäiviä.

6.4 HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA
Omaishoidon tuesta on aina laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja
palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelmaan on kirjattava vähintään:

- omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö
- muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä ja

sisältö
- omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja

sisältö
- miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhuoltoon

liittyvien käyntien ja muun poissaolon aikana
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Hoito- ja palvelusuunnitelma toimii todisteena hoidettavalle ja omaishoitajalle suunnitelluista
palveluista ja tuesta. Lisäksi se toimii työntekijöiden työvälineenä. Omaishoidon tukea koskeva
hoito- ja palvelusuunnitelma on yhteinen hoidettavalle ja hoitajalle. Omaishoitajalle laaditaan oma
hoito- ja palvelusuunnitelma, jos hän tarvitsee muita kuin omaishoitotehtäviä tukevia sosiaalihuollon
palveluja.

6.5 OMAISHOITOSOPIMUS

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä
toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä. Hoitaja ei ole työsopimussuhteessa
sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan, vaan kysymyksessä on
toimeksiantosopimus. Hoitajalle ei muodostu työsopimuksen mukaisia loma-, päiväraha, työaika-
ym. etuuksia. Sopimus tarkistetaan tarvittaessa hoidon ja hoivan vaativuudessa ja sitovuudessa
tapahtuvien muutosten mukaisesti. Sopimus noudattaa laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja.
Sopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

- hoitopalkkion määrä ja maksutapa
- oikeus lain 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin ja lain 4 §:n 2 momentin

mukaisiin mahdollisiin muihin sovittuihin vapaisiin
- määräaikaisen sopimuksen kesto
- hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai

hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä

Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi.  Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä
määräaikaisena. Sopimusta tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutosten vuoksi tai
jos siihen muutoin on aihetta. Sopimus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Omaishoitosopimuksen irtisanomisessa noudatetaan omaishoidon tuesta annetun lain 9 §:n
säännöksiä. Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista
seuraavan kahden kuukauden ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua.
Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden,
sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi.

Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito
hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi.  Jos hoidettava siirtyy esim.
pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai palveluasumisyksikköön, sopimus päättyy sen kuukauden lopussa,
jonka aikana hän siirtyi kotoa pois.  Hoidettavan ollessa pois kotoa hoidettavasta johtuvista syistä yli
kaksi kuukautta, tuen uudelleen saaminen edellyttää uutta hakemusta ja uutta käsittelyä.
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6.6 VAPAAN JÄRJESTÄMINEN

Hoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti,
jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti
tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että
hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta, korkeintaan 7 tuntia, käyttäen
kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja tai saaden kuntoutusta tai opetusta.
Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai takautuvasti kahdelta
kuukaudelta.

Kunnalla ja omaishoitajalla on mahdollisuus sopia omaishoitajan vapaan järjestämisestä
useammassa alle vuorokauden mittaisessa jaksossa.

Vapaan pitämisestä sovitaan omaishoitosopimuksessa. Kunta voi järjestää omaishoitajille tarpeen
mukaan myös muita alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.

Omaishoitajan vapaa voidaan korvata palvelusetelillä tai toimeksiantosopimuksella sijaishoitajan
kanssa, mikäli hoitaja ei halua käyttää periodihoitoa. Palvelusetelin käytöstä päättävä viranhaltija
arvioi, onko palvelusetelin myöntäminen hoidettavan ja hoitajan edun mukaista. Palvelusetelistä on
omat, erilliset kriteerinsä.

Mikäli omaishoitajan vapaa toteutetaan siten, että hoidettava siirtyy yksityisen palveluntuottajan
hoidettavaksi toimintaan myönnettävän palvelusetelin arvo on 125 €/vuorokausi. Asiakas maksaa
omavastuuosuutta 11,50 €/vuorokausi sekä kunnan, että yksityisen palvelun tuottajan
toteuttamasta lyhythoidosta. Mikäli palvelusetelin arvo ei kata yksityisen ympärivuorokautisen
palveluntuottajan veloittamaa vuorokausihintaa, maksaa asiakas itse erotuksen palveluntuottajalle

PALVELUSETELI

- Palveluseteli voidaan myöntää omaishoitajan vapaapäivien (3 vrk/kk) järjestelyihin.
- Palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja siivousta palvelusetelintuottajilta
- Palvelusetelin tuottajan tulee olla kunnan hyväksymä ja listattu palveluntuottajaksi
- Palvelun tuottajan tulee olla tehtävään sopiva ja hänellä pitää olla vastuuvakuutus

sekä Y-tunnus
- Palvelusetelin arvo on 65 €/palveluseteli ja niitä voidaan myöntää 3 kpl kuukautta

kohti
- Hoidettavan tulee olla kotona vähintään 16 päivää kuukaudessa, jotta oikeus

palveluseteliin muodostuu
- Palveluseteli voidaan myöntää takautuvasti kolmelta kuukaudelta, kuitenkin enintään

siitä päivästä alkaen, mistä omaishoitosopimus on tehty
- Palvelusetelin voi noutaa kuluvan kuukauden 15. päivän jälkeen sosiaaliohjaajalta

TOIMEKSIANTOSOPIMUS SIJAISHOITAJAN KANSSA

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishuolto voidaan järjestää 1.8.2011 alkaen
myös toimeksiantosopimuksella. Omaishoidon tuesta annettuun lakiin on lisätty uusi 4 a §, jonka
mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa
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toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan
aikaisesta sijaishoidosta. Sijaiselle maksettava korvaus on 68,00 €/vrk. Palkkion maksutapa
määritellään kunnan ja sijaishoitajan välille tehtävässä toimeksiantosopimuksessa.

Omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidettavan hoidon järjestämisestä keskustellaan yksilöllisesti
kunkin hoidettavan ja hoitajan kanssa. Kunta päättää kuitenkin viimesijassa siitä, miten
omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään.

PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Omaishoidon tukeen liittyvistä palveluista peritään asiakasmaksulain (734/1992) ja asetuksen
(912/1992) mukaiset maksut lukuun ottamatta omaishoitajan vapaan toteuttamiseksi
järjestettävän palvelun maksua. Vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peritään
tuloista riippumaton vuorokausikohtainen tasamaksu, joka on 11,50 € vuorokaudelta. Vuorokausi
voi alkaa esim. klo 12 ja päättyy siten seuraavana päivänä klo 12.

6.7 OMAISHOIDONTUEN MAKSAMINEN

HOITOPALKKION MAKSAMINEN JA MUUT EHDOT

Hoitopalkkio voidaan maksaa aikaisintaan hakemuksen jättämiskuukautta seuraavan kuukauden
alusta alkaen.  Edellytyksenä on, että hakemuksessa on vaadittavat liitteet mukana ja että
hoidettava on kotihoidossa.  Ennen päätöksen tekoa tehdään myös kotikäynti hoidettavan luokse.
Hoitopalkkion maksaminen edellyttää myös, että kunnalla on tarvittava määräraha olemassa
hoitopalkkion maksamiseen.  Omaishoidon tukea myönnetään määrärahojen puitteissa.

Palkkio maksetaan hoitajan ilmoittamalle tilille rahalaitokseen kunkin kunnan normaalien
palkanmaksupäivien yhteydessä. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa, josta kunta on velvollinen
suorittamaan ennakkopidätyksen, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut.

Kunta on vakuuttanut tapaturmavakuutuslain (608/1982) 57 §:n 1 momentin mukaan
omaishoitajat. Tapaturman sattuessa omaishoitajan on mentävä välittömästi lääkäriin ja otettava
yhteys omaishoidon tuesta vastaavaan viranhaltijaan.

Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).

6.8 HOITAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

HOITAJAN OIKEUTENA ON



 VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, sivu 33 ( 35 )

- saada palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitut edut ja palvelut
- saada tukea hoitotehtävissään sosiaali- ja terveydenhuollolta
- tulla kuulluksi hoito- ja palvelusopimusta muutettaessa ja hoitoa toisin järjestettäessä
- mahdollisuus päästä omaishoitajille tarkoitettuun terveystarkastukseen

HOITAJA SITOUTUU

- huolehtimaan sopimuksen mukaisesti siitä, että hoidettava saa asianmukaisen hoidon
ja ylläpidon

- olemaan yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa hoidettavan hoitoon liittyvissä
asioissa.

- noudattamaan sosiaalihuoltolain 57§:n mukaista salassapitovelvollisuutta
- ilmoittamaan välittömästi, mikäli hoidon tarve keskeytyy tilapäisesti tai pysyvästi.

Kunnalla on oikeus periä takaisin väärinperustein maksettu tuki.

Hoitajan tulee itse selvittää viranomaisilta, mikä vaikutus maksettavalla tuella on
hänen muihin mahdollisesti saamiinsa etuuksiin, esim. työttömyys- ym. päivärahoihin.

6.9 KUNNAN VELVOLLISUUDET

KUNTA SITOUTUU

- huolehtimaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa mainituista palveluista ja eduista
- seuraaman hoitotyön toteutumista, tukemaan ja ohjaamaan hoitajaa hoitotyössä
- kuulemaan hoitajaa ja hoidettavaa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa
- varmistamaan omaishoidontuen myöntämisen tai kieltämisen lainmukaisuuden
- huolehtimaan vuosittaisten indeksikorotusten ajantasaisuudesta

7 PERUSTEET LYHYTHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI, VARKAUS-JOROINEN

Varkauden kaupunki tarjoaa lyhythoitoa omana toimintana Kangaslammin palvelukeskuksessa ja
Louhirinne 2:n 1. kerroksessa. Joroisissa omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivin aikainen
lyhythoito järjestetään Joroisten vuodeosastolla, ryhmäkodeilla sekä kehitysvammayksikössä.

Lyhythoidon järjestämiseksi Varkaudessa on käytössä palvelusetelit omaishoitajien lakisääteisten
vapaapäivien mahdollistamiseksi. (kts. Varkauden omaishoito)

Hoitopaikkojen käyttö painottuu virallisten omaishoitajien vapaapäivien mahdollistamiseen.
Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä kokonaistilanteen arvioimiseksi.

Lyhythoidossa tuetaan ja arvioidaan asiakkaan toimintakykyä suunnitellusti, tavoitteellisesti ja
pitkäjänteisesti.

Lyhythoitopaikkoja ei voida osoittaa asunnon remontin ajaksi.
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Lyhythoitopaikkojen varaus tapahtuu Varkaudessa Kangaslammin palvelukeskuksesta ja Louhirinne
2:n 1. kerroksesta. Joroisissa lyhythoitovaraukset vastaanottaa palveluohjaaja arkisin.

Vuorokausihinta sisältää ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon sekä hoito- ja  palvelusuunnitelman
mukaisen kuntoutuksen  yksikössä. Maksu ei sisällä asiakkaan käyttämiä lääkkeitä, vaippoja tai
muita henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tarvikkeita.

7.1 PERUSTEET TILAPÄISEEN LYHYTAIKAISEEN HOIVAAN, VARKAUS

Asiakkailla on oltava voimassaoleva SAS-hakemus ja he tarvitsevat ympärivuorokautisen hoivapaikan,
kunnes heille pitkäaikainen hoivapaikka järjestyy. Tilapäistä hoivaa ostetaan asiakkaalle
maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi. Tänä aikana asiakkaalle tulee järjestyä pitkäaikainen
hoivapaikka joko Varkauden kaupungin omista tehostetun palveluasumisen yksiköistä tai sitten
palvelusetelipaikka yksityisiltä palveluntuottajilta.

Varkauden kaupunki ostaa palvelun yrittäjiltä vuorokausihinnalla ja Varkauden kaupunki perii
asiakkaalta suoraan asiakasmaksuina 38,80 €/vuorokausi.

Tarpeen arvioinnin tilapäiseen hoivaan tekee SAS-työryhmän puheenjohtaja yhteistyössä osaston
henkilökunnan kanssa. Tämän pohjalta kotiin annettavien palvelujen ja sairaalahoidon
palvelualuepäällikkö myöntää asiakkaalle maksuosoituksen yksityiselle palveluntuottajalle.

7.2 PERUSTEET LYHYTAIKAISEEN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVAAN JAKSOON, VARKAUS

Lyhytaikainen toimintakykyä tukeva jakso (kuntouttavaan jaksoon) voidaan myöntää asiakkaille, joilla
ei ole voimassaolevaa SAS-hakemusta, eikä sairaalahoidon tarvetta, mutta jotka eivät ole vielä
kotikuntoisia eivätkä vielä pärjää kotona runsaidenkaan apujen turvin. Kyseisen jakson pituus on
maksimissaan yksi kuukausi. Jakson aikana asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota niin fyysisen, sosiaalisen kuin psyykkisen toimintakyvyn osalta.
Nämä seikat tulevat olla kirjattuna Hoito-ja palvelusuunnitelmaan ja niitä tulee arvioida viikoittain
neljän viikon hoitojakson aikana. Lähettävä yksikkö tekee moniammatillisesti hoito-ja
palvelusuunnitelman asiakkaan kanssa yhteistyössä. Varkauden kaupunki ostaa palvelun yrittäjiltä
vuorokausihinnalla ja Varkauden kaupunki perii asiakkaalta suoraan asiakasmaksuina 38,80
€/vuorokausi.

Tarpeen arvioinnin toimintakykyä tukevaan jaksoon tekee SAS-työryhmän puheenjohtaja yhteistyössä
osaston/kotihoidon henkilökunnan kanssa. Tämän pohjalta kotiin annettavien palvelujen ja
sairaalahoidon palvelualuepäällikkö myöntää asiakkaalle maksuosoituksen yksityiselle
palveluntuottajalle.
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8 PERUSTEET IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTAAN, VARKAUS-JOROINEN

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaiden kotona
asumista, arkielämässä suoriutumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Tavoitteellinen toiminta on
asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista. Toiminnassa huomioidaan
asiakkaiden tarpeet ja voimavarat. Asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan kuntouttavalla ja
virikkeellisellä toiminnalla. Päivätoiminnassa toimitaan pääsääntöisesti ryhmässä. Asiakkaiden
yksilöllisiä tarpeita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Päivätoimintaan haetaan hakukaavakkeella. Päivätoimintaan voi hakeutua
lääkärin/hoitohenkilökunnan/Pasuunan suosituksella tai itsenäisesti täyttämällä hakukaavakkeen
(lääkärinlausuntoa ei vaadita).

Päivätoiminnan jakson pituus määräytyy asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.  Jakson pituuden arvioi
päivätoiminnan henkilöstö yhdessä fysioterapian kanssa.

Päivätoiminnan asiakkaat

1. Kunnallisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (pääsääntöisesti 0-7h/kk). Poikkeuksena
asiakkaat, joilla on jokin neurologinen sairaus.

2. Jatkokuntoutusta tarvitsevat asiakkaat sairaalasta kotiutuessa
3. Erilaisissa elämäntilanteen muutosvaiheessa olevat asiakkaat
4. Omaishoidon asiakkaat
5. Muistisairaat asiakkaat, jotka pystyvät toiminaan pääsääntöisesti ryhmässä ja hyötymään

ryhmätoiminnasta
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