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1 JOHDANTO
Tämä sääntökirja sisältää tietoa siitä, miten Essote järjestää, tuottaa ja toteuttaa omaishoitoa tukevia
palveluja. Sääntökirjassa kuvataan omaishoidon tuen toimintamalli, tunnistamisesta omaishoidon
päättymiseen liittyviä ja sitä tukevia käytäntöjä sekä omaishoitajien tuen eri muotoja ja niiden toteutusta.
Sääntökirjaa päivitetään nimettävän maakunnallisen omaishoidon työryhmän, jossa on mukana
omaishoitajien edustaja / edustajat, toimesta vuoden 2018 kevään aikana. Vuosittain huomioidaan
muun muassa indeksikorotukset palkkioihin ja asiakasmaksuihin sekä muut muutokset. Muutokset
hyväksyy kunnan/kuntayhtymän hallitus.
Tässä sääntökirjassa linjataan yhtenäiset periaatteet kaikenikäisten omaishoidon toteuttamiseen Essoten alueella. Sääntökirjassa määritellään, miten omaishoitoa tuetaan, miten tuki järjestetään ja
toteutetaan. Sääntökirja turvaa yhdenvertaiset, yhteneväisellä tavalla koordinoidut ja kustannusten
kasvua hillitsevät palvelut. Lisäksi se luo perustan kaikkien osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Omaishoitoa ohjaava lainsäädäntö koostuu seuraavista laista ja asetuksista:
 Laki omaishoidon tuesta (937/2005)
 Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (511/2016)
 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (3.8.1992/734)
 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 Omaishoidon tuki, opas kuntien päättäjille. STM:n oppaita 2006
 Kuntainfo 6/2016: Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen
Essotessa omaishoidon tuki on keskitetty OSSI omais- ja perhehoidon osaamiskeskukseen, mihin
kuuluvat myös hyvinvointialueilla omaishoitoperheiden nimetyt omatyöntekijät ja laajasti Essoten toimijoita vanhus– ja vammaispalveluista, kotiin vietävistä- ja tukipalveluista, kuntoutuksesta sekä jaksohoidosta. Lisäksi verkostoon kuuluu muita järjestöjä ja yrityksiä, jotka tarjoavat vertais- ja virkistystoimintaa sekä täydentäviä palveluja.

1.1 Keskeiset käsitteet
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai
muun läheisen henkilön avulla. Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan eri tavoin perheen tavalliseen elämään ja perheenjäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen. Omaishoitajan ja hoidettavan tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen. Tilanne
voi kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky
huononee ikääntyessä niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen vakavan sairauden
tai vammaisen lapsen syntymän seurauksena. Omaishoidon tukea ei kuitenkaan makseta alle kolme
vuotiaasta lapsesta muiden tukimuotojen vuoksi. Myös mielenterveyshäiriö voi aiheuttaa omaishoidon tarvetta. Omaishoitajuus voi olla lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia kestävä elämänvaihe.
Paljon apua tarvitsevan ja omaisen välille syntyy riippuvuussuhde, joka määrittelee molempien elämää. Uudessa elämäntilanteessa sekä omaishoitaja että hoidettava tarvitsevat tukea, ohjausta ja
neuvontaa.
Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on
tehnyt omaishoitosopimuksen (Laki omaishoidon tuesta 2005/937). Suomen Omaishoitoverkosto on
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määritellyt omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestä tai muusta läheisestään,
joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitaja on useimmiten puolison hoitaja, mutta myös oman lapsen, vanhemman, sisaren tai veljen hoitaja. Osa omaishoitajista on ns. etäomaishoitajia, jotka tukevat läheisensä selviytymistä pidemmän matkan päästä, mutta eivät ole oikeutettuja omaishoidon tukeen,
koska asuvat toisella paikkakunnalla. Vammaispalvelujen käsikirja on määritellyt omaishoitajaksi
henkilön, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Omaishoitajan on
oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.
Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan / kuntayhtymän
tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukea koskeva lainsäädäntö uudistui
1.1.2006, jolloin tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005, omaishoitolaki). Omaishoidon tuella
tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat:
 hoidettavalle tarjottavat palvelut
 omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa
 omaishoitoa tukevat muut palvelut.
Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen tarpeen perusteella silloin, kun
omaisen antama hoito tai avustaminen on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon
toteuttamiseksi ovat olemassa. Omaishoidon tuessa ei ole ikärajoja, vaan laki koskee niin vammaisen lapsen vanhempia kuin iäkästä vanhempaansakin hoitavaa. Kun apua tarvitseva perheenjäsen
selviytyy kotona pienen arkisen auttamisen turvin, ei yleensä myönnetä omaishoidon tukea. Raja
tavanomaisesta huolenpidosta omaishoitoon on kuitenkin liukuva. Omaishoidossa hoivan tarve perustuu omaisen tai läheisen terveydentilan tai toimintakyvyn heikentymiseen tai vammaisuuteen.
Omaishoidon tukea myönnetään sitovuuden ja/tai vaativuuden perusteella.
Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio. Hoitopalkkio porrastetaan
hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion
määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa. Hoitajan esittämän erityisen syyn perusteella hoitopalkkio voidaan sopia säädettyjä vähimmäismääriä pienemmiksi. Kunnat päättävät omaishoidon
tuen palkkioluokkien lukumääristä ja kriteereistä lain sallimissa rajoissa. Voimassa oleviin palkkioihin tehdään vuosittain indeksitarkistus.
Omaishoitajan oikeus vapaaseen on kaikilla omaishoitajilla. Jokaisella on oikeus pitää vapaata
vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Oikeus vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajat, jotka täyttävät kriteerit omaishoitosopimuksen tekemiselle, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole tehneet sopimusta (sosiaalihuoltolain 27 b §) kunta/
kuntayhtymä voi tarvittaessa järjestää omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden
pituisia virkistysvapaita. Edellytyksenä on hoidon sitovuuden ja hoitavan henkilön tuen tarpeen lisäksi, että hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Sosiaalihuoltolain 27 b §:n nojalla järjestettävän vapaan aikaisen palvelun asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin omaishoitolain nojalla järjestettävä vapaa.
Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan yksilöllistä prosessia, jonka tulee sosiaalihuoltolain mukaan sisältää ainakin:
 yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta
 sosiaalihuollon ammattihenkilön arvio asiakkuuden edellytyksistä
 asiakkaan mielipide ja näkemys palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä
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 asiakkaan ja ammattihenkilön arvio omatyöntekijän tarpeesta.
Palvelutarpeen arvioinnin käynnistää asiakkaan, hänen läheisensä tai laillisen edustajansa, muun
henkilön tai viranomaisen yhteydenotto kunnan sosiaaliviranomaiseen joko yleisarvion tai tietyn palvelun saamiseksi. Yhteydenotto voi tulla myös esimerkiksi terveydenhuollosta asiakkaan kotiutuessa
sairaalasta tai muulta viranomaiselta. Sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaan henkilön kiireellisen avun
tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä yhteydenotosta, jos: 1) henkilö on yli 75-vuotias, 2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea.
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä
arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen selvittäminen on käynnistettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun yhteydenotto on tapahtunut. Vammaispalvelulain palvelutarpeen selvittämistä koskevat määräajat tulevat sovellettaviksi silloin, kun
on tiedossa tai arvioitavissa, että henkilöllä on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja hän saattaa olla oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin tai silloin, kun henkilö on jo tehnyt tai ilmoittanut tekevänsä vammaispalveluja koskevan hakemuksen.
Palveluohjauksella tarkoitetaan koordinointityötä, jolla edistetään yhteistoimintaa eri organisaatioiden ja hallinnonalojen välillä. Se on työtapa, joka korostaa asiakkaan etua. Palveluohjaaja ottaa
vastuun asiakkaan palvelukokonaisuudesta. Keskeistä on asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde
ja asiakaslähtöinen työskentelytapa. Palveluohjaaja huolehtii asiakkaan kanssa hänen tarvitsemiensa palvelujen suunnittelusta, hankkimisesta ja yhteensovittamisesta sekä huolehtii, että asiakkaan asiat etenevät suunnitelman mukaisesti.
Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan kuntayhtymän ja omaishoitajan välistä sopimusta. Omaishoitosopimukset ovat toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassa olevia. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsopimuslain 2 §:n tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai
hoidettavan huoltajaan. Sopimusomaishoidon edellytyksenä on, että hoidettava hyväksyy hoitajan
sopimusomaishoitajakseen ja että sopimusomaishoito on muutenkin hoidettavan toiveiden ja edun
mukaista sekä omaishoitaja kyvykäs toimimaan omaishoitajana. Asiakkaan tahdon selvittämisestä
säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812 /2000).
Omaishoitosopimukseen kirjataan:
 hoitopalkkion määrä ja maksupäivä
 omaishoitajan oikeus vapaapäiviin ja vapaan järjestäminen
 sopimuksen alkamisajankohta ja määräaikaisen sopimuksen kesto
 hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.
 lakisääteinen tapaturmavakuutus
 sopimuksen irtisanominen
Asiakassuunnitelma tarkoittaa omaishoidon tuesta yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa
laadittavaa suunnitelma, mikä liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelman avulla varmistetaan
omaishoidon toteuttaminen siten, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Omaishoitolain 7 §:n mukaan suunnitelmaan on kirjattava vähintään:
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omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö;
muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö;
omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palvelujen määrä ja sisältö;
sekä miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan lakisääteisen vapaan, terveydenhoitoon
liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana.

Palvelun suunnittelua ja jatkoarviointia voidaan tukea kirjaamalla suunnitelmaan myös:
 hoidettavan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja ympäristön toimivuus
 arvio omaishoitajan terveydestä/toimintakyvystä, hoitotaidoista ja
 kodista hoitoympäristönä
 omaisten / läheisten antama tuki
 tavoitteet ja keinot hoidettavan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
 seuranta-ajankohdat / yhteydenpitosuunnitelma.
Omatyöntekijä tarkoittaa sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalle asiakkuuden ajaksi nimettävää
omatyöntekijää. Työntekijää ei tarvitse nimetä, jos asiakkaalle on jo nimetty muu palveluista vastaava työntekijä tai nimeäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Omatyöntekijällä on oltava
asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoitettu kelpoisuus. Omatyöntekijänä toimivan
henkilön tehtävänä on mm. asiakkaan tarpeiden ja edun mukaisesti edistää asiakkaan itsenäistä
selviytymistä. Jos asiakkaan tuen tarve on pysyvä tai pitkäaikainen, omatyöntekijän on pyrittävä
edistämään tuen järjestämistä siten, että palvelujen jatkuvuus turvataan, ellei palvelujen muuttaminen ole asiakkaan edun mukaista. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun asiakkaan omatyöntekijällä tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevällä työntekijällä on oltava mainitun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Erityistä tukea tarvitsevaa lasta koskevaa sosiaalihuoltoa toteutettaessa lapsen omatyöntekijän tai muun lapsen sosiaalipalveluista vastaavan työntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti.

2 OMAISHOITOTILANTEEN TUNNISTAMINEN
Aktiivisella ja varhaisella puheeksi ottamisella tuetaan omaishoitoperheen hyvinvointia. Pitkäaikaissairaiden, vaikeavammaisten, ikääntyneiden sekä erityislasten parissa työskentelevät ammattilaiset
ovat avainroolissa omaishoitotilanteiden tunnistamisessa. Omainen kokee olevansa ensisijaisesti
puoliso, vanhempi, sisar tai muu läheinen, eikä välttämättä huomaa omaishoitajuuttaan.
Omaishoitotilanne voi syntyä äkillisesti tai hitaasti läheisen vammautumisen, vakavan somaattisen
tai psyykkisen sairauden tai sairaan lapsen syntymän myötä. Myös ikääntymisen aiheuttama toimintakyvyn heikkeneminen lisää usein omaishoidon tarvetta. Diagnooseja on erilaisia, eikä avun tai ohjauksen tarve näy aina ulospäin.
Osa omaisista on toiminut pitkäaikaissairaan tai vammaisen läheisensä apuna useita vuosia tietämättä olevansa omaishoitaja. Heidän jaksamisensa sekä arjessa selviytymisensä kannalta tärkeää
on, että ammattilaiset ottavat asian puheeksi yhteydessä ja kertovat mm. omaishoidon tuesta tai
vertaistuesta. Puheeksi ottamisen kannalta merkittäviä tapaamisia ovat esimerkiksi ikääntyneille
suunnatut ennaltaehkäisevät kotikäynnit, muistipoliklinikalla tai muistihoitajalla käynnit, erityislasten
neuvolakäynnit, pitkäaikaissairauden kontrollikäynnit ja työterveyshuollon vuositarkastukset.
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Mitä varhaisemmassa vaiheessa alkava omaishoitotilanne pystytään tunnistamaan, sitä todennäköisempää on omaishoitoperheen sujuva ja turvallinen arki. Omaishoitajaksi itsensä tunnistanut osaa
aiempaa helpommin hankkia jaksamista tukevaa tietoa, palveluita ja vertaistukea. Omaishoitotilanteessa sekä hoitaja että hoidettava tarvitsevat tukea. Tunnistamaton omaishoitotilanne on selkeä
riski sekä hoidettavan että hoitajan hyvinvoinnille. Pitkään, vuosia jatkunut, ilman tukijärjestelmiä
toteutettu läheisen hoitaminen voi johtaa omaisen uupumiseen tai sairastumiseen, kaltoin kohteluun,
tapaturmien syntymiseen tai usein toistuviin hoitokäynteihin eri yksiköissä.
Omaishoitotilanteen tunnusmerkkejä:
 Henkilö avustaa sairastunutta, vammautunutta, vammaista tai ikääntynyttä läheistään
useissa toiminnoissa ja hoitaa kodin ulkopuolisia asioita.
 Sairastuneen tai vammautuneen läheisen käytös, luonne tai toimintakyky on muuttunut.
 Vastuunjako ja roolit ovat muuttuneet asiakasperheessä, omaisen työmäärä ja vastuut ovat
lisääntyneet.
 Arjen hallinta vaatii järjestelyjä, esim. tilapäishoitajan hankkiminen kotiin.
 Omaisen oma vapaa-aika tai yöunien määrä on vähentynyt läheisen tuen ja avun tarpeen
vuoksi.
 Asiakasperheen kotona on tehty asunnonmuutostöitä tai järjestetty tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille.
 Perhe asioi toistuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä.
 Omainen pyytää apua etuuksien ja palveluiden hakemiseen.
 Omainen kantaa huolta läheisensä hoivasta ja on huolestunut omasta ja läheisen selviämisestä.
 Perheellä on taloudellisia vaikeuksia läheisen sairaudesta, vammaisuudesta tai vammasta
johtuen.
Mikäli useampi vaihtoehto toteutuu asiakasperheitä haastateltaessa, on kyseessä todennäköisesti
alkava tai jo käynnissä oleva omaishoitotilanne.
Lähde: Omaishoitajat ja Läheiset liitto

2.1 Huomioon otettavat näkökulmat omaishoidon tuessa
Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle tarjottavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja hänelle kuuluvista vapaapäivistä sekä muista omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen
omaishoidon toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon
jatkuvuus ja tukea omaishoitajan työtä (liite 1). Omaishoidolla korvataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Omaishoitolain 3 § sisältää omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset. Omaishoidon tukea ei myönnetä sosiaali- ja terveydenhuollon asumisyksiköihin, hoitokoteihin tai kunnan palvelutaloasuntoihin.
Omaishoidon tuesta päätettäessä ja tuen kokonaisuutta suunniteltaessa on päätöksentekoon osallistuvien ammattilaisten tärkeää tunnistaa kunkin omaishoitotilanteen yksilölliset piirteet. Jotta tuki
hyödyttäisi omaishoitoperhettä parhaalla mahdollisella tavalla, seuraavat seikat tulee pitää mielessä:
1. Perhenäkökulma
– Palvelujärjestelmän tulisi tunnistaa omaishoitajan ja hoidettavan tilanteiden yhteen kietoutuminen
ja sovittaa tukimuodot tähän kokonaisuuteen.
2. Arjen näkökulma
– Vaikka omaishoito vaatii erityisiä voimavaroja, se on osa perheen jokapäiväistä arkea, johon tukitoimien tulisi luontevasti sulautua.
3. Voimavaranäkökulma
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– Tarvittavan tuen suunnittelussa tulisi arvioida paitsi ongelmia ja avun tarpeita, myös perheen ja
lähiverkoston olemassa olevia voimavaroja, toimintatapoja ja selviytymisstrategioita.
4. Kulttuurinen näkökulma
– Perheellä ja palvelujärjestelmällä on erilaiset toimintakulttuurit ja siten myös erilaiset odotukset.
Palvelujärjestelmän ja ammattilaisten tulisi pyrkiä tunnistamaan näitä eroja ja pohtimaan niiden merkitystä oman toimintansa kannalta.
5. Yhteistyön näkökulma
– Omaishoitaja on ammattilaisten yhteistyökumppani.
6. Prosessinäkökulma
– Omaishoitotilanne on muuttuva ja edellyttää siten tukijärjestelmän joustavuutta.
Lähde: Omaishoidon tuki; opas kuntien päättäjille, STM oppaita 2005:30.
OMAISHOITAJIEN TUEN ODOTUKSET JA ESIMERKKEJÄ TUKIMUODOISTA
Omaishoitajien tuen
Esimerkkejä tukimuodoista
odotukset
Vapaa-aika: asioiden hoito, lepo ja virkistys
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
Lomat ja retket
Harrastuksiin kannustaminen
Henkinen tuki: asioiden jakaminen ja
Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen
ymmärretyksi tuleminen
Vertaisryhmät
Terapia ja konsultaatio
Käytännöllinen tuki: tieto ja apu
Neuvonta, ohjaus ja opastus ku
Käytännön apu hoitotyössä (esim. kodin siivous ja hoidettavan hygienian hoito)
Fyysinen tuki: virkistyminen ja jaksaminen
Liikunta
Fysioterapia
Ergonomiset työtavat

3 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN
Omaishoidon tuen hakeminen lähtee liikkeelle siitä, kun tunnistetaan omaishoitotilanne ja tulee siihen liittyvä yhteydenotto tai omaishoidon tukeen saapuu omaishoidon tukihakemus. Hakemus otetaan käsittelyyn välittömästi ja omaishoidon tuen palveluohjaaja (=nimetty omatyöntekijä) aloittaa
selvittelyn ja tekee palvelutarpeen arvioinnin viipymättä ja saattaa sen loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen aloitetaan viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä siitä, kun yhteydenotto on tullut (SHL 36 §). Arviointia tehdään tutustumalla perheen kokonaistilanteeseen sovitulla
kotikäynnillä, lisäksi tutustutaan muuhun saataville olevaan tietoon perheestä. Olennaista on huomioida perheenjäsenten välinen normaali tavanomainen auttaminen ja vastuu toisistaan sekä tunnistaa
heidän oma kyvykkyys ja osallistuminen hyvinvointinsa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen. Arvioinnissa keskeistä on asiakkaan kohtaaminen ja perheen kuulluksi tuleminen, lisäksi otetaan huomioon
asuin- ja hoitoympäristön toimivuus ja mahdollisten apuvälineiden ja asunnon muutostöiden tarve.
Arvioinnin tueksi voidaan pyytää erikseen lääkärintodistus ja / tai eri asiantuntijoiden lausuntoja.
Omaishoidon tuen myöntämisestä päättäminen perustuu aina omaishoidettavan ja -hoitajan yhdenmukaiseen, yksilölliseen ja monialaiseen toimintakyvyn, voimavarojen ja kuntoutustarpeen arviointiin hyödyntäen yhteisesti sovittuja ja hoidettavan yksilölliseen tilanteeseen sopivia toimintakyky- ja
elämänlaatumittareita. Lisäksi huomioidaan sosiaaliset verkostot ja koko hyvinvointijärjestelmän tarjoamat palvelut
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3.1 Tukihakemus
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti tarkoitusta varten osoitetulla lomakkeella, mikä löytyy
www.essote.fi sivuilta sekä OSSI omais- ja perhehoidon keskuksesta, mistä niitä saa myös paperiversiona. Tukea ensimmäistä kertaa hakeva voi liittää hakemukseen lääkärinlausunnon, mikäli katsoo sen olevan eduksi. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Mikonkatu 5, 3. kerros, 50100 Mikkeli,
missä hakemus otetaan käsittelyyn välittömästi ja yhteydenotto tapahtuu seitsemän (7) päivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Kiireellisissä tapauksissa on palvelut toteutettava heti, ilman aiheetonta viivytystä ja kattavaa palvelutarpeen arviointia. Hoidon ja avun tarve sekä muiden välttämättömien palvelujen tarve ja määrä arvioidaan aina kotikäynnillä ellei erityisestä syystä avun tarvetta tule arvioida muulla tavoin. Rahallinen omaishoidon tuki myönnetään hakemuskuukauden
alusta lukien joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.

3.2 Arviointijakso
Omaishoitoperheen palvelutarpeen arviointi tapahtuu 1-4 viikkoa kestävän arviointijakson aikana.
Arvioinnissa otetaan huomioon:
 hoidon sitovuus ja vaativuus
 hoidettavan selviytyminen henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa (esim. liikkuminen,
pukeutuminen, lääkityksestä huolehtiminen, ruokavalion noudattaminen)
 vaihtoehtoisten ja korvaavien kommunikaatiomuotojen käyttäminen
 sairauskohtausten hoito tai muu sairauden hoito
 yöllisen hoidon tarve.
Palvelutarpeen arvioinnissa parhaita asiantuntijoita ovat asiakas ja hänen läheisensä. Asiakkaan
oikeudesta saada tieto toimenpidevaihtoehdoista sekä asiakkaan itsemääräämisoikeudesta säädetään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (asiakaslaki). Asiakkaan kuulemisesta
säädetään hallintolaissa. Sosiaalihuoltolaki on sosiaalihuollon yleislaki. Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki ovat erityislakeja, jotka täydentävät sosiaalihuoltolakia vammaisten henkilöiden
osalta. Palvelutarpeen selvittämisen määräajoista on oma säännöksensä vammaispalvelulaissa,
mutta muuten se ei sisällä palvelutarpeen arviointia koskevaa sääntelyä. Asiakkaan asemasta palvelutarpeen arvioinnissa säädetään sosiaalihuoltolain 36 §:ssä seikkaperäisesti. Sen mukaan arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut
seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Palvelutarpeen arviointia tehtäessä on kunnioitettava asiakkaan
itsemääräämisoikeutta ja otettava huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen.
Palvelutarpeen arviointia tehtäessä tehdään asiakkaan luo kotikäynti, sillä lain mukaan ”hoidettavan
kodin tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla hoitoon sopiva” ja että asiakkaasta ja hänen
tilanteestaan saadaan kattava kokonaiskuva. Kotikäynnin yhteydessä, arvioidaan omaishoidettavan
hoidon ja palveluiden tarve sekä omaishoitajan palveluiden ja tuen tarve sekä tuen muut myöntämisedellytykset. Omassa ympäristössään asiakas pystyy parhaiten osoittamaan, mihin tarkoitukseen hän apua ja tukea tarvitsee, vaikka hänellä olisikin vaikeuksia tilanteensa ja tarpeidensa sanallisessa kuvaamisessa.
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Ennen kotikäyntiä tulee asiakkaan kanssa yhdessä sopia siitä, keitä ammattihenkilöitä mahdollisesti
osallistuu kotikäynnille ja miksi. Asiakkaalla tulee myös olla riittävästi aikaa kutsua kotikäynnille mukaan esim. läheinen tai muu asiakasta edustava henkilö. Kotikäyntejä järjestettäessä asiakkaan yksityisyyttä on kunnioitettava. Omatyöntekijän lisäksi käynnille osallistuu tarvittaessa kuntoutuksen
ammattihenkilö (esim. toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti).
Kotikäyntejä tehdään kaksi, joista ensimmäinen on ns. arviointikäynti, missä arvioidaan edellytykset omaishoidon tuelle ja toinen on suunnitelmakäynti, mitä ennen asiakkaalle on lähetetty viranhaltijapäätös omaishoidon tuesta, omaishoitosopimus ja asiakassuunnitelma.
 Arviointikäynnin yhteydessä kartoitetaan hoidettavan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä RAVA, MMSE ja WHODAS mittareilla ja haastattelulla sekä selvitetään
perheen tukiverkostoa (shl 43 §). Tarvittaessa pyydetään asiakkaan lupa lisätietojen
hankkimiseen hoitavalta lääkäriltä ja / tai kannanottoa muilta hoidettavan tilannetta
tuntevilta ammattihenkilöiltä (esim. SAS-työryhmältä, vammaispalveluista vastaavalta sosiaalityöntekijältä, erityispalveluyksikön henkilöstöltä). Tarvittaessa arviointikäynnillä on mukana fysioterapeutti, joka arvioi hoidettavan kuntoutuksen ja asunnon
muutostöiden tarvetta sekä digitaalisten turva- ja etäyhteyslaitteiden tarvetta yhdessä
omatyöntekijän ja omaisen kanssa. Kehitysvammaisten osalta arviointiin osallistuu
pääsääntöisesti palveluohjaaja vammaispalveluista. Arviointikäynnillä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelma, mitä suunnitelmakäynnillä tarkennetaan.
 Suunnitelmakäynnillä tehdään tarpeen mukaan lääkehoidon kokonaisarviointi
ILMA-mallin mukaan. Käynnin ajankohta sovitaan yhteen oman alueen kotihoidon
sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi käydään läpi omaishoitosopimus, tarkennetaan asiakassuunnitelmaa ja laaditaan yhteydenpito suunnitelma sekä sovitaan muista tarvittavista ja omaishoitajaa askarruttavista asioista. Tämä jälkeen alkaa omaishoidon tukipalvelujen toteutus asiakassuunnitelman mukaan.
Mikäli asiakkaan ja ammattihenkilöiden näkemykset poikkeavat toisistaan, tulee näistä keskustella
yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa, jotta näkemyserojen syyt saadaan selvitettyä. Asiakkaan oma näkemys tulee kirjata. Asiakkaan oma näkemys tulee kirjata aina sellaisenaan. Asiakkaan osallistumisen varmistamiseksi on huolehdittava tarvittavista kommunikaation apuvälineistä
sekä tulkkauspalvelusta ja mahdollisesti tarvittavasta päätöksenteon tuesta. Asiakkaan pitkäjänteinen selviytyminen oman elämänsä eri tilanteissa ja ympäristöissä on tärkeää. Ei riitä, että hän selviytyy yksittäisistä toiminnoista. Hänen arkensa sujumisen näkökulmasta olennaista on se, miten
hän selviytyy näistä kokonaisuutena.

Lapsen tai nuoren palvelutarpeen arviointi
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä
arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen selvittäminen on käynnistettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun yhteydenotto on tapahtunut. Vammaispalvelulain palvelutarpeen selvittämistä koskevat määräajat tulevat sovellettaviksi silloin, kun
on tiedossa tai arvioitavissa, että henkilöllä on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja hän saattaa olla oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin tai silloin, kun henkilö on jo tehnyt tai ilmoittanut tekevänsä vammaispalveluja koskevan hakemuksen.
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Hoidettavalla lapsella ja nuorella tarkoitetaan tässä sääntökirjassa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alle 3vuotiaille lapsille myönnetään omaishoidon tukea vain erityisistä syistä. Lapsen tai nuoren omaishoidon tuen arvioinnissa arvioidaan lapsen tai nuoren hoidon ja huolenpidon fyysistä ja psyykkistä raskautta ja sitovuutta. Hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisen terveen lapsen tai nuoren hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin. Rasituksella ja sidonnaisuudella tarkoitetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä ja sitä ylimääräistä työtä ja vaivaa, joita sairaan tai vammaisen
lapsen hoidosta ja huolenpidosta aiheutuu. Lapsi tai nuori voi tarvita ikäistään enemmän apua, ohjausta tai valvontaa:
 päivittäisissä toiminnoissa
 terapioihin liittyvissä kotona suoritettavissa tehtävissä
 lääkityksen ja ruokavalion noudattamisessa
 vaihtoehtoisten ja korvaavien kommunikaatiomuotojen käyttämisessä
 sairauskohtausten hoidossa tai muussa sairauden hoidossa.
Tällöin lapsen tarpeet sitovat ajallisesti hoidosta huolehtivia henkilöitä tai rajoittavat heidän elämäänsä paljon enemmän kuin vastaavan ikäisen terveen lapsen tai nuoren hoidosta huolehtiminen.
Hoidettavan lapsen tai nuoren omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit on määritelty kohdassa 3.

Omaishoitajan toimintakyvyn arviointi
Hoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen hyväksynyt ja joka oman ikänsä, kuntonsa ja elämäntilanteensa puolesta soveltuu tähän tehtävään. Omaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, selviytyykö hoitaja omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä. Arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan:
 fyysinen ja psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito
 toimintakyky ja voimavarat, kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista ja kyky hoitaa läheistään
 elämäntilanne
 sosiaaliset verkostot
Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoitajalla on
 todettu (diagnosoitu) muistisairaus, mikä on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että edellytykset
omaishoitajana toimimiseen eivät enää täyty
 vakavia mielenterveyden ongelmia,
 päihteiden väärinkäyttöä tai jos hoitajan
 toimintakyky ja muu terveydellinen tila tai
 perhetilanne tai elämäntilanne selvästi rajoittaa häntä toimimasta omaishoitajana, vaikka hoidon rinnalle voitaisiin järjestää hoidettavalle riittävä määrä tukevia palveluja ja tukea.
Hoitajan soveltuvuutta hoitotyöhön selvitetään omaishoidon tuen arviointijaksoon kuuluvassa hyvinvointi- ja terveystapaamisessa, lisäksi voidaan edellyttää lääkärin ja/tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan arviota. Omaisen tarvitseman tuen suunnittelussa arvioidaan paitsi avun tarpeita, myös perheen ja lähiverkoston olemassa olevia voimavaroja, toimintatapoja ja selviytymisstrategioita selvitetään COPE- ja CHESS mittareiden avulla. Jos omaishoitaja tarvitsee muita kuin
omaishoidon hoitotehtävää tukevia sosiaalihuollon palveluja laaditaan hänelle oma asiakassuunnitelma.
Lähteet: Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Laki omaishoidon tuesta 937/2005, THL: Vammaispalvelujen käsikirja 2016
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4 HOITOPALKKION MYÖNTÄMISEN PERUSTEET
Hoitopalkkiota maksetaan omaishoitajalle, jolla on voimassaoleva omaishoitosopimus kuntayhtymän kanssa. Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidettavan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Huomioon otetaan myös hoidettavan eläkkeensaajan
hoitotuki tai vammaistuki. Palkkiota ei koroteta, jos hoidettava on kotona omaishoitajan hoidossa
ympärivuorokautisesti esim. koulujen ja päiväkotien lomien takia. Omaishoitolain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palkkakertoimella. Hoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) mukaisessa työsuhteessa eikä hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.
Omaishoidon tukena maksettava palkkio maksetaan omaishoitajalle kuukausittain kalenterikuukauden 16:sta päivänä jälkikäteen. Omaishoidontuki suoritetaan aikaisintaan äitiys- tai vanhempainrahakauden päättymistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Palkkio on veronalaista tuloa, josta pidätetään ennakkovero ja suoritetaan eläkevakuutusmaksu. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei
makseta omaishoitajalle maksettavasta korvauksesta. Eläkevakuutusmaksua ei makseta yli 65-vuotiaiden hoitajien osalta. Hoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).
Kuntayhtymä vakuuttaa omaishoitajan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Hoitopalkkion
suuruus vaikuttaa omaishoitolain perusteella otettavan tapaturmavakuutuksen korvauksiin. Omaishoidontuki saattaa vaikuttaa Kansaneläkelaitoksen ja työvoimatoimiston etuuksiin (esim. työttömyysturvan myöntämiseen). Hoitajan tulee itse tarkistaa omaishoidontuen vaikutukset saamiinsa muihin
etuuksiin.

Hoitopalkkiot
(indeksikorotus 2018 on 0,14 % ja palkkakerroin 1,391, minkä mukaan korotus lasketaan)
I 414,34

Hoidettava tarvitsee pääsääntöisesti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVa 2,32,9. MMSE 18-22/30.

II 517,75

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoito on pääsääntöisesti kokopäiväistä ja kokoaikaista. Hoidettava voi olla omaishoitajan jaksamista tukevissa palveluissa. RaVa 3,0-3,6. MMSE 13-17/30.

III 691,63

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoidon sitovuus on verrattavissa hoitoon tehostetussa palveluasumisen yksikössä tai vastaavassa. Maksetaan, kun omaishoitaja hoitotyön vuoksi ja ympärivuorokautisiin palveluihin sijoittumisen välttämiseksi jää pois ansiotyöstä ja/ tai ei voi olla hoitotyön vuoksi
työmarkkinoiden käytettävissä. Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVa yli 3,7. MMSE 12 tai vähemmän.

IIIb 858,79

Hoidollisesti raskaassa lain tarkoittamassa siirtymävaiheessa, esim. saattohoitovaiheessa. Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä.
RaVa yli 3,7. MMSE 12 tai vähemmän.

Lapsen ja nuoren hoitoisuusryhmä 1
Maksuluokka 1
Hoitopalkkio 414,34 euroa / kalenterikuukausi (vuonna 2018)
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 Hoidettava tarvitsee runsaasti ympärivuorokautisesti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa (esim. siirtymisissä, liikkumisessa, WC-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa).
 Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta ympärivuorokautista työpanosta ja on fyysisesti ja/tai
psyykkisesti raskasta.
 Hoidettava ei ole säännöllisesti osaa päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolisessa toiminnassa
tai palvelussa (esim. koulussa, päivähoidossa, työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms.).
 Hoidon sitovuus on sellaista, että omaishoitaja ei voi opiskella päätoimisesti tai käydä työssä.
Hoidettava voi kuulua hoitoisuusryhmään 1 myös lyhytaikaisesti hoidollisesti raskaan vaiheen aikana
edellyttäen, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua
eikä omaishoitajalla ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan tai oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne, vakavan sairauden hoito, siirtyminen hoitomuodosta toiseen (esimerkiksi laitoksesta kotiin) tai henkilön toipuminen vakavasta tapaturmasta. Tällöin hoidettava tarvitsee
lyhytaikaisesti normaalia enemmän hoivaa ja huolenpitoa.
Esimerkiksi jos hoidettavan lapsen tai nuoren vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja hän asuu vuoroviikoin kummankin vanhemman luona, voidaan omaishoidon tuki järjestää siten, että hoitopalkkiosta
50 % maksetaan toiselle vanhemmalle ja 50 % toiselle vanhemmalle. Tällöin omaishoidonsopimus
tehdään kummankin vanhemman kanssa. Tällöin omaishoidon tuen vapaat katsotaan käytetyksi silloin kun lapsi tai nuori on hoidossa toisen vanhemman luona. Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä
työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen. Erityishoitorahaa myöntää Kela.
Lapsen ja nuoren hoitoisuusryhmä 2
Maksuluokka 2
Hoitopalkkio 517,75 euroa / kalenterikuukausi (vuonna 2018)
Hoitoisuusryhmä 3:ssa mainittujen kriteerien lisäksi täyttyvät seuraavat kriteerit:
 Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua tai läsnäoloa päivittäisissä toiminnoissa.
 Hoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito ja huolenpito on toistuvaa ja säännöllistä.
 Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta pääsääntöisesti ympärivuorokautista työpanosta ja on
fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta.
 Hoidettava ei voi olla lyhyttäkään aikaa yksin, vaan lapsen tai nuoren hoidosta huolehtivan
on oltava jatkuvasti varuillaan tai lapsi tarvitsee valvojaa karkailun ja impulsiivisuuden vuoksi
tai koska lapsi tai nuori voi vahingoittaa itseään tai muita. Hoidettava voi olla osan päivästä
tai viikoittain kodin ulkopuolella (esim. koulussa, päivähoidossa, työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms.) ilman, että hoitopalkkio muuttuu.
Lapsen ja nuoren hoitoisuusryhmä 3
Maksuluokka 3
Hoitopalkkio 691,63 euroa / kalenterikuukausi (vuonna 2018)
 Hoidettava tarvitsee paljon enemmän hoitoa ja huolenpitoa kuin ikäisensä lapsi keskimäärin.
 Hoidettava tarvitsee jatkuvasti apua päivittäisissä toiminnoissa, mutta hänellä ei ole yöllistä
avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen. Tähän ryhmään voivat kuulua myös öisin runsaasti apua tarvitsevat lapset ja nuoret, joiden hoitovastuu päivällä ei ole omaishoitajalla.
 Hoitotyö on sitovaa ja fyysisesti tai psyykkisesti raskasta.
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 Lapsen tai nuoren hoidon toteuttaminen edellyttää hoidosta huolehtivan erityistä perehtyneisyyttä lapsen hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin (esim. injektioiden antaminen, syöttöletkuruokinnasta huolehtiminen, vaativasta lääkehoidosta huolehtiminen) tai lapsen tai nuoren käyttäytymisen erityispiirteisiin. Hoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai säännöllisesti
useamman kerran viikossa kodin ulkopuolisessa toiminnassa tai palvelussa (esim. koulussa,
päivähoidossa, työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms.) ilman, että hoitopalkkio muuttuu.
Maksuluokka 3b
Hoitopalkkio 858,79 euroa / kalenterikuukausi (vuonna 2018)
 Hoidollisesti raskaassa lain tarkoittamassa siirtymävaiheessa, esim. saattohoitovaiheessa.
Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä.
Hoitopalkkion alentamisperusteet
Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos:
 hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä 4 §:n 1 momentissa edellytetään ja hoidon ja
huolenpidon tarve on vähäistä; taikka
 siihen on hoitajan esittämä erityinen syy. Vain yhtä alentamisperustetta voidaan soveltaa
kerrallaan. Omaishoitajan osallistuminen kuntoutukseen ei vaikuta hoitopalkkion maksatukseen. Alle vuorokauden mittaiset virkistysvapaat sekä lakisääteiset vapaat (enintään kolme
vuorokautta kuukaudessa) eivät vaikuta hoitopalkkion määrään.
 Jos hoitopäivät on myönnetty vuosittaisena määränä, jaetaan vuoden hoitopäivien määrä
12 kuukaudella.
Alentamisperuste
Palkkiota alennetaan:
Hoidettava on keskimäärin kahdeksan (8) tuntia tai pidempään arkipäivässä muun kuin 25 %
omaishoitajan vastuulla. Ei koske vammaisen lapsen oppivelvollisuutta.
Hoidettavalle myönnetään henkilökohtainen avustaja vähintään 40 tuntia / viikko.
25 %
Hoidettavalle myönnetään säännöllistä kotihoitoa vähintään 20 tuntia / viikko.

25 %

Hoidettava on säännöllisesti vähintään seitsemän (7) vuorokautta kuukaudessa ympä- 25 %
rivuorokautisessa jaksohoidossa kodin ulkopuolella.
Hoidettava on säännöllisesti vähintään 14 kalenteripäivää kuukaudessa ympärivuoro- 50 %
kautisessa lyhytaikaisessa hoidossa kodin ulkopuolella.
Hoidettava ja hoitaja eivät asu samassa osoitteessa, mutta hoitaja käy useita kertoja 50%
päivässä hoidettavan luona.

4.1 Hoitopalkkion maksaminen
Omaishoidon tuki maksetaan kuukauden 16:sta arkipäivänä takautuvasti ja tuki on veronalaista tuloa. Tammikuun 2018 palkkio maksetaan helmikuun 16. pvä ja helmikuun palkkio maksetaan maaliskuun 16. pvä ja maaliskuun palkkio maksetaan huhtikuun 16. pvä jne. Marraskuun ja joulukuun
palkkiot maksetaan joulukuun 16. pvä.
Vuoden 2018 verokortit tulee postittaa kaikista kunnista suoraan palkkatoimistoon, osoitteeseen:
Etelä-Savon sosiaali– ja terveyspalvelujen kuntayhtymä / Palkkatoimisto. Porrassalmenkatu 35-37,
50100 Mikkeli. Verokortteja ei vastaanoteta paikan päällä. Jos verokorttia ei ole, omaishoidon tuen
palkkion pidätysprosentti on 60 %.
Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntayhtymään, vaan kysymyksessä on toimeksiantosopimussuhde. Kuntayhtymällä on tapaturmavakuutus (608/1948) 57 §;n 1
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momentin mukaan sopimuksen tehneille omaishoitajille ja niille, joille omaishoidon tuki on myönnetty
maksuvapautettuna omaishoitoa tukevana palveluna. Omaishoitajalle kertyy eläkettä 68–vuotiaaksi
saakka kunnallisen eläkelain mukaan. Eläkeasioista saa lisätietoa kuntien eläkevakuutuksesta
www.keva.fi.

4.2 Keskeytykset hoitopalkkion maksamisessa
Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion
maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan omaishoidon tuen päätöksentekijälle omaishoidon keskeytymisestä tai kuntoutuksesta. Jos muutoksen ilmoittaminen on laiminlyöty ja tämän seurauksena omaishoidon tuen palkkiota on maksettu perusteetta, peritään perusteetta maksettu palkkio takaisin omaishoitajalta.
Silloin, kun sovitut hoitojaksot ylittävät lakisääteiset vapaapäivät 3 vuorokautta kuukaudessa, esim.
viikko kuukaudessa, vapaapäiviin menee 4 päivää ja 3 päivää vähentää omaishoidon tukea.
(Päivä-kohtainen palkkio = kuukausipalkkio jaettuna 30:llä).
 Jos omaishoitotilanne kotona keskeytyy hoidettavan terveydentilan muutoksesta johtuvasta
syystä (joutuu päivystyksen kautta sairaalaan,) keskeytyy hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua.
 Jos omaishoitotilanne kotona keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä, hoitopalkkio keskeytyy 7 vuorokauden kuluttua.
Hoitajalla on velvollisuus ilmoittaa omatyöntekijälle kaikista äkillisistä keskeytyksistä tai kuntoutuksista.

4.3 Omaishoidon sopimuksen päättyminen
Omaishoidon tuki päättyy ilman irtisanomista sen kuukauden loppuun, jonka aikana hoidettavan
hoito terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. (jos hoidettava siirtyy laitoshoitoon tai
menehtyy) Kuntayhtymä voi irtisanoa omaishoidonsopimuksen kahden kuukauden irtisanomisajalla
ja hoitaja yhden kuukauden irtisanomisajalla. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai
hoitajan terveyden tai turvallisuuden, tulee sopimus purkaa välittömästi.

5 ASIAKASMAKSUT
Omaishoidosta maksettavasta palkkiosta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua. Omaishoitoon kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen ja kunnan / kuntayhtymän hallituksen vahvistamien taksojen mukaiset palvelumaksut.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä korvaavista palveluista peritään maksu
asiakasmaksulain 6 b §:n säännösten mukaisesti. Lakisääteisen vapaan aikana omaishoitajan hoitoa korvaavien palvelujen maksut ovat maksukaton ulkopuolella. Omaishoidon tuen hoitopalkkiota
ei oteta tulona huomioon määrättäessä kotihoidon palvelumaksua. Mikäli omaishoitajan vapaapäivät
järjestetään palvelusetelillä, siitä tehdään erillinen päätös. Päätös lisätään omaishoidontukipäätökseen. Kuntayhtymä ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaapäivänsä useampana
alle vuorokauden pituisena jaksona siten, että jaksojen pituus on yhteensä enintään vuorokausi.
Vapaasta, joka pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa, voidaan periä enintään yksi
maksu vapaata vuorokautta kohti. Asiakasmaksu voidaan periä ensimmäisen vapaajakson alkaessa. Lakisääteinen asiakasmaksu on v. 2018 11,40 € vapaata vuorokautta kohti. Poikkeuksena
ovat palvelut, jotka on säädetty kokonaan tai osittain maksuttomiksi.
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6 ASIAKASSUUNNITELMA
Sosiaalihuoltolain mukaan palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen
tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhdessä asiakkaan kanssa
siten kuin 36 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään. Asiakassuunnitelma sisältää asiakkaan palvelutarpeen edellyttämässä laajuudessa:
1) asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tuen tarpeesta;
2) asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä;
3) omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän arvio asiakkaan terveyden
tai kehityksen kannalta välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankohdasta ja kestosta;
4) tiedot siitä kuinka usein asiakas ja omatyöntekijä tai muu asiakkaan palveluista vastaava työntekijä tulevat tapaamaan;
5) asiakkaan ja työntekijän arvion asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista;
6) asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään;
7) arvion asiakkuuden kestosta;
8) tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen ja vastuiden jakautuminen niiden kesken;
9) suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja tarpeiden uudelleen arviointia
koskevat tiedot.
Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa. Suunnitelman sisältö on sovitettava yhteen henkilön tarvitsemien muiden hallinnonalojen palvelujen ja tukitoimien kanssa. Velvollisuudesta suunnitelman laatimiseen sekä suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä
erikseen säädetään. Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, voidaan asiakkaan suostumuksella laatia sosiaalihuollon ja muiden hallinnonalojen palveluja ja tukitoimia koskeva yhteinen suunnitelma, jossa on suunnitelman laatimiseen ja käyttöön nähden tarpeellisia tietoja. Yhteisen suunnitelman laatimisesta ilman asiakkaan suostumusta säädetään erikseen. Jos asiakkaan tukena toimii
omaisia tai muita läheisiä henkilöitä, laaditaan heidän tukemiseensa liittyvä suunnitelma tarvittaessa
erikseen.
Asiakassuunnitelma toimii todisteena hoidettavalle ja omaishoitajalle suunnitelluista palveluista ja
tuesta. Lisäksi se toimii työntekijöiden työvälineenä. Asiakassuunnitelman avulla turvataan asiakkaan palvelun yksilöllisyys ja jatkuvuus ja sovitetaan yhteen eri palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi. Asiakassuunnitelman laatiminen myös jäsentää omaishoidon tavoitteet ja keinot. Omaishoidon tukea koskeva asiakassuunnitelma on yhteinen hoidettavalle ja omaishoitajalle. Omaishoitajalle
laaditaan oma suunnitelma, jos hän tarvitsee muita kuin omaishoidon hoitotehtävää tukevia sosiaalihuollon palveluja. Hoitajan ja hoidettavan osallistuminen suunnitelman laatimiseen ja heidän näkemystensä huomioon ottaminen ovat onnistuneen omaishoidon perusta. Suunnitelmaan tulisi aina
kirjata ajankohta, jolloin suunnitelmaa seuraavan kerran tarkistetaan. Tilanne tulisi arvioida vähintään kerran vuodessa, omaishoitotilanteen muuttuessa olennaisesti sekä hoidettavan tai omaishoitajan pyynnöstä. Suunnitelman tekemisen yhteydessä asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa
ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on
merkitystä hänen asiassaan (asiakas laki § 5). Omaishoitolaki velvoittaa antamaan asiakassuunnitelman liitteenä kirjallisesti tiedot omaishoitolain mukaisista oikeuksista ja lain soveltamisesta.
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7 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Omaishoidon tuesta laaditaan kirjallinen viranhaltijapäätös. Viranhaltijapäätös lähetetään omaishoidon tuen hakijalle arviointijakson jälkeen postissa. Arviointijakson aikana on arvioitu edellytykset
omaishoidon tuelle. Viranhaltijapäätökseen tyytymätön asiakas voi saattaa päätöksen maakunnan
yksilöasianjaoston käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimuksen laatimisesta ohjeistetaan päätöksen liitteessä sekä tarvittaessa palveluohjauksella. Tarvittaessa voidaan ohjata myös muiden palvelujen ja tukien piiriin.
Viranhaltijapäätös on osa omaishoidon tuen hallinnollista kokonaisprosessia ja sen tekee aina virassa oleva sosiaalialan ammattilainen. Omaishoidon rahallista tukipalkkiota myönnetään vuosittain
kunnan hyväksymän määrärahan ja myöntämiskriteereiden perusteella. Myöntämisperusteet ovat
nähtävissä tässä sääntökirjassa ja www.essote.fi -sivuilla. Päätöksenteon tukena käytetään yksilökohtaista harkintaa sekä sovittuja arviointimittareita. Yli 65-vuotiaiden osalta tuen myöntämisen
suuntaa antavina kriteereinä ovat RAVA – toimintakykyindeksi, MMSE -indeksi tai muu asiakkaan
yksilölliseen tilanteeseen soveltuva mittari sekä omatyöntekijän tekemä kokonaisvaltainen toimintakykyarvio.
Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten osalta selvitystyön omaishoidontuesta tekee omaishoidon
palveluohjaajat, tarvittaessa yhteistyössä vammaispalvelun erityistyöntekijät ja/tai kehitysvammahuollon palveluohjaajien kanssa. Arvioinnissa huomioidaan henkilön ikätasoa vastaava päivittäisen
hoivan, huolenpidon, ohjauksen, valvonnan tarve ja hoidon sitovuutta. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Päätöksenteon tukena käytetään lääkärinlausuntoa, muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja sekä moniammatillista arviointityötä.
Viranhaltijapäätös kirjataan myönteisenä, mikäli asiakkaalle tarjotaan omaishoitoa tukevia palveluja,
rahallinen hoitopalkkio ja vapaapäivä oikeudet tai mikäli tarjotaan vain omaishoitoa tukevia palveluja
ja vapaapäivä oikeudet tai tarjotaan vain rahallista hoitopalkkiota ja vapaapäivä oikeudet. Viranhaltijapäätös kirjataan kielteisenä ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakkaalle ei tarjota omaishoitoa
tukevia palveluja eikä rahallista hoitopalkkiota eikä vapaapäivä oikeutta.

8 OMAISHOITOSOPIMUS
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan / kuntayhtymän välillä sopimus, kun:
 Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn
vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
 Hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta kunnan
kanssa
 Suostumus kotihoitoon on kysytty hoidettavalta ja hoitovastuuseen suostuminen hoitajaksi
tulevalta omaiselta
 Omaishoitajaksi ryhtyvän terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 Koti on hoitoympäristönä toimiva ja turvallinen
 Omaishoito on hoidettavan ja omaishoitajan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä hoitovaihtoehto
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Omaishoitosopimuksen sisältö:
 Omaishoidon asiakassuunnitelma
 Sopimus hoitopalkkion määrästä ja maksupäivä
 Oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin ja vapaiden järjestämistavat
 sopimuksen alkamisajankohta ja/tai määräaikaisen sopimuksen kesto
 Hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisistä syistä
 Sopimusosapuolet (omaishoitaja ja kunnan / kuntayhtymän edustaja) tarkistavat sopimuksen
ja hoito- ja palvelusuunnitelman vähintään kerran vuodessa tai jonkun osapuolen niin halutessa useammin. Huomattava on, että hoitava omainen on kunnalle/kuntayhtymälle samaan
aikaan sopimus-, yhteistyökumppani että asiakas, jolla on omat tarpeensa
 lakisääteinen tapaturmavakuutus
 sopimuksen irtisanomisesta
Omaishoitosopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaiseksi erityisestä syystä. Erityinen syy määräaikaisen sopimuksen tekemiseen voi olla:
 omaishoitajan antaman hoidon korvaaminen tietyn määräajan jälkeen toisella palvelulla
 omaishoitajan vaihtuminen tiettynä ajankohtana
 hoidon sitovuuden muuttuminen tiettynä ajankohtana
 hoitajan työhön palaaminen
Jos sopimus tehdään määräaikaisena ja hoidettavalla on hoidontarvetta vielä sopimuksen päättymisen jälkeen, kirjataan suunnitelmaan, miten hoito ja huolenpito toteutetaan omaishoitosopimuksen
päättymisen jälkeen. Jos sopimus on tehty hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen ajaksi, ei hoitaja voi
samanaikaisesti käydä töissä eikä hänellä voi tältä ajalta olla vähäistä suurempia työtuloja eikä ansiotuloa korvaavia tukia. Omaishoitosopimusta tarkistetaan tarvittaessa seurantakäyntien yhteydessä tai muuten sovittuna ajankohtana.

8.1 Omaishoitosopimuksen irtisanominen
Omaishoitosopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Jos hoitaja irtisanoo sopimuksen, sopimus päättyy kuukauden kuluttua sopimuksen
irtisanomisesta. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana
hoito hoidettavan terveydentilan tai hoidon toteuttamisessa tapahtuvista muutoksista johtuen käy
tarpeettomaksi.
Sopimus tulee irtisanoa, jos hoito ei enää vastaa hoidettavan etua ja vaarantaa hoidettavan terveyden tai turvallisuuden. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi. Hoitajaa ja hoidettavaa
kuullaan ennen sopimuksen purkamisesta. Puutteen korjaamiselle voidaan antaa määräaika. Esimerkiksi tilanteessa, jossa hoidettavalle tehdään päätös pitkäaikaisesta asumispalvelusta lokakuun
15 päivänä, päättyy sopimus lokakuun lopussa.
Omaishoitosopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolain käyttölaissa (586/1996) säädetään.
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9 OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEINEN VAPAA
Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja sitä kautta varmistaa hoidon laatu. Vuoden 2018 lakisääteiset vapaat (2 tai 3 vrk/kk) on käytettävä seuraavan vuoden,
eli 2019 helmikuun loppuun mennessä. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi
vuorokautta (24 tuntia) kalenterikuukautta kohti. Oikeus kahden vuorokauden vapaaseen koskee
niitä hoitoisuusryhmään 3 kuuluvien henkilöiden omaishoitajia, joiden hoidon sitovuus ei ole sitovaa
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sosiaalihuoltolain 27 b § mukaan kahden vuorokauden vapaaseen ovat oikeutettuja myös ne omaishoitajat, joilla ei ole tehtynä omaishoitosopimusta,
mutta jotka hoitavat läheistään.
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme (3) vuorokautta kalenterikuukautta kohti,
jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaalija terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Hoidettavan voidaan katsoa viettävän
vähäisen osan vuorokaudesta kotinsa ulkopuolella, jos hänen säännöllinen poissaolonsa kestää
keskimäärin enintään 5-7 tuntia arkipäivää kohti. Hoidon sitovuus ei ole ympärivuorokautista, mikäli
hoidettava on säännöllisesti arkipäivisin keskimäärin enemmän kuin 7 tuntia muun hoidon, huolenpidon tai tuen piirissä, eikä tällöin oikeutta 3 vuorokauden vapaaseen synny. Oikeus kolmen vuorokauden vapaaseen koskee hoitoisuusryhmään 1 ja 2 kuuluvien henkilöiden omaishoitajia sekä niitä
hoitoisuusryhmään 3 kuuluvien henkilöiden omaishoitajia, joiden hoidon sitovuus on sitovaa ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Oikeutta kolme vuorokautta kestävään vapaaseen kalenterikuukautta kohti ei ole silloin, kun omaishoito keskeytyy yli seitsemäksi (7) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana.
Omaishoitosopimusta tehtäessä tai sitä myöhemmin tarkistettaessa arvioidaan, onko omaishoitaja
annetun hoidon ja huolenpidon sitovuuden perusteella oikeutettu kahden vai kolmen vuorokauden
vapaaseen kalenterikuukautta kohti. Tieto oikeudesta lain mukaisiin vapaapäiviin merkitään omaishoitosopimukseen.
Omaishoidon keskeytyksen syy voi olla esimerkiksi asumisvalmennus tai jaksohoito (ei koske lakisääteisen vapaan ajan hoitoa). Tällöinkin omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kaksi vuorokautta
kalenterikuukautta kohti. Lakisääteisen vapaan ajalta peritään asiakasmaksu kuntayhtymän vahvistamien maksujen mukaisesti. Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaat säännöllisesti kuukausittain.
Hoitajan jaksamisen tukemiseksi vapaavuorokaudet suositellaan pidettäväksi kuukausittain. Omaishoitajan on mahdollista säästää korkeintaan kuuden kuukauden ajalta lakisääteisiä vapaapäiviä ja
pitää vapaata pidemmän jakson kerrallaan. Lakisääteiset vapaat tulee pitää kuuden kuukauden
(6kk) sisällä siitä, kun ne on ansaittu. Jos asiakassuunnitelmassa on sovittu hoidettavan ympärivuorokautisesta hoidosta säännöllisesti muualla kuin kotona osana hoidon kokonaisuutta, tulee hoitajan
käyttää vapaapäivät silloin kun hoidettavan hoito on järjestetty muualla.
Esimerkki 1. Omaishoitaja pitää lakisääteistä vapaata yhden vuorokauden. Hoidettava tulee vapaan
vuoksi lyhytaikaiseen palveluasumiseen tiistaina klo 12 ja lähtee hoidosta keskiviikkona klo 12. Hoidettavalta peritään vapaan aikaisesta hoidosta 1 x 11,40 euroa.
Esimerkki 2.
Hoidettava tulee lyhytaikaiseen palveluasumiseen tiistaina klo 12 ja lähtee hoidosta seuraavana keskiviikkona klo 15. Tällöin yhden vuorokauden hoitoaika ylittyy yli tunnin, ylimenevää aikaa ei katsota
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sisältyväksi edellä mainittuun 11,40 euron maksuun, vaan asiakkaalta peritään 2 x 11,40 euron
maksu. Omaishoidon vapaata kuluu tällöin kaksi vuorokautta.

9.1 Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen
Omaishoitajan vapaan järjestämistapa sovitaan yksilöllisesti ja kirjataan omaishoitosopimukseen.
Kunkin omaishoitajan ja -hoidettavan tilanteeseen pyritään löytämään sopiva omaishoitoa korvaavan hoidon muoto. Kunta päättää viimesijassa siitä, miten omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään. Lakisääteisen vapaan ajan hoito voidaan järjestää omaishoidettavalle:
 Sijaishoitajan avulla
 Perhehoitona
 Ympärivuorokautisessa jaksohoidossa
 Yli 65-vuotiaille päivätoimintana (yksi lakisääteinen vapaa vastaa yhtä päivätoimintapäivää)
 palvelusetelillä (yksi 105 euron arvoinen palveluseteli vastaa yhtä vuorokautta)
 Edellä mainittujen tapojen yhdistelmänä

9.2 Muu vapaa / virkistysvapaa
Omaishoitajalle voidaan järjestää lakisääteisten vapaiden lisäksi virkistysvapaata. Virkistysvapaan
aikainen hoito voidaan järjestää kuten lakisääteisen vapaan ajan hoito. Virkistysvapaan myöntämisestä tehdään päätös. Viranhaltijan päätökseen tyytymätön asianosainen voi saattaa asian yksilöasiain jaoston käsiteltäväksi.

10 OMAISHOITAJAN HOITOTEHTÄVÄÄ TUKEVAT PALVELUT
Palveluohjaus on keskeisessä roolissa omaishoitaja hoitotehtävää tukevien palvelujen suunnittelemisessa. Sen tavoitteena on helpottaa, neuvoa, auttaa ja tukea palveluita hakevien ihmisten ja palveluja jo saavien asiakkaiden elämää sekä koordinoida ja sujuvoittaa palveluiden kohdentumista
asiakkaiden arvioitujen palvelutarpeiden mukaan. Palveluohjauksen keskeisiä periaatteita asiakkaan kannalta ovat matala kynnys, saavutettavuus 24/7, yhteydenoton helppous ja yhdenvertaisuus.
Palveluohjaukselle on tyypillistä verkostomainen työskentelytapa yhteistyössä eri tahojen ammattilaisten sekä omaisten kanssa.
Hoitopalkkion ohella kunnan tulee järjestää hoitotyön vaatimat välttämättömät muut palvelut, joita
voivat olla arjessa pärjäämistä ja kotihoidon palveluita täydentävät tukipalvelut kotiin. Tukipalveluita
ovat mm. ateria-, kauppa-, asiointi-, siivous-, vaatehuolto-, kuljetus-ja saattajapalveluilla sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävillä palveluilla. Kotihoito voi sisältää hoito-ja hoivapalveluja, joissa
yhdistyy asiakkaan tarvitsema kotipalvelu ja kotisairaanhoito.
Omaishoitajan vapaan järjestämiseksi voidaan omaishoidettavalle järjestää esim. perhehoitopaikka.
Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Perhehoitoa antaa joko toimeksiantoperusteinen perhehoitaja tai ammatillinen perhehoitaja. Ikäihmisten
perhehoidosta on laadittu maakunnallinen sääntökirja/toimintaohje.
Omaishoitajalle voidaan tarpeen mukaan järjestää kuntoutusta. Kuntoutuksella tarkoitetaan suunnitelmallista, tavoitteellista ja monialaista, yleensä kestoltaan rajattua, mutta pitkäjänteistä toimintaa.
Kuntoutuksen tavoitteena on omaishoitajan toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen ja mahdol-
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lisimman itsenäinen selviytyminen elämän eri tilanteissa. Kuntoutusta järjestetään joko kuntoutuslaitoksessa tai omassa kodissa ns. kotikuntoutuksena, minkä keinoin tuetaan omaishoitajan toimintakyvyn palauttamista, säilymistä tai edistämistä sekä osallisuutta.

10.1 Omaishoidon palveluseteli
Omaishoitoa tukevia palveluja voidaan järjestää myös palvelusetelillä. Palvelusetelin käytön valinta
on vapaaehtoista vuoden 2018 alusta alkaen. Palvelusetelillä maakunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän hankkimat palvelut siihen palvelusetelin arvoon asti, jonka maakunta on päättänyt.
Palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat maakunnan hyväksymän yksityisen palveluntuottajan tuottamia. Palvelusetelillä voi ostaa hoitoapua kotiin maakunnan sopimilta palveluntuottajilta keskimäärin 1-3 tuntia / seteli. Mikäli hoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään palvelusetelillä omaishoitajan
lakisääteisen vapaan ajaksi, voi asiakkaan maksettavaksi tulla enintään 11,40 euroa vuorokautta
kohti. Jos asiakkaalle annetaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon hankkimista
varten palveluseteleitä esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaiseen kotihoitoon tai palveluasumiseen,
asiakkaan omavastuuosuudeksi saa jäädä enintään 11,40 euroa vuorokautta kohti. Lähde: STM,
Kuntainfo 6/2016. Omaishoidon palvelusetelin sääntökirja löytyy osoitteesta: www.essote.fi. Essoten
alueella omaishoidon palvelusetelin arvo on 105€.

10.2 Omaishoitajan koulutus ja valmennus
Omaishoitolain 3 a §:n mukaan (511/2016) kunnan / kuntayhtymän on järjestettävä omaishoitajalle
valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Tarve valmennukselle tai koulutukselle arvioidaan
osana palvelutarpeen arviointia ja kirjataan omaishoitosopimukseen. Omaishoitajien valmennukset
järjestetään yhteistyössä Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen kanssa.

10.3 Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukset
Essoten alueella omaishoitajille järjestetään hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä heidän hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarve tarkastuksille ja muille palveluille arvioidaan osana palvelutarpeen arviointia ja kirjataan omaishoitosopimukseen. Omaishoitajalle lähetetään kutsu hyvinvointi- ja terveystapaamiseen. Tieto kutsun lähettämisestä kirjataan
omaishoitajan omiin terveystietoihin effica-kertomukseen. Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tarkastuksella tavoitellaan ongelmien tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja. Tarkastukset ovat omaishoitajalle vapaaehtoisia. Hoidettavan omatyöntekijä voi ohjata omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen, jos omaishoitajalla ilmenee jaksamis- tai muita omaishoitoon vaikuttavia ongelmia. Hyvinvointi- ja terveystarkastukseen eivät ole oikeutettuja omaishoitajat, jotka ovat työterveyshuollon
piirissä tai joille on myönnetty lyhytaikainen omaishoito. Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992 5 §:n 1) kohdan
perusteella.

10.4 Eläke- ja muu vakuutusturva
Sopimusomaishoitajalla on oikeus eläketurvaan ja tapaturmavakuutukseen. Tarve sopimusomaishoitajan vastuuvakuutukseen sekä työttömyysturvaa koskeviin muutoksiin selvitetään erikseen.
Omaishoitosopimukseen kuuluu lakisääteinen tapaturmavakuutus. Lisäksi alle 68 -vuotiailla omaishoitajilla omaishoitopalkkio kartuttaa eläkettä.
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10.5 Sijaishoito
Sijaishoitajana toimivan toisen omaishoitajan palkkio määräytyy Essoten hallituksen hyväksymien
vammaispalveluissa sovellettavien perhehoitopalkkioiden mukaisesti. Sijaishoitajille maksettava
palkkio Essotessa on vuonna 2018 77, 60 euroa vuorokausi (korotettuna palkkakertoimella 1,391),
mikä voidaan jakaa myös esim. 3x8 tuntia osiin, jolloin tulee yhteensä 24 tuntia kolmen päivän aikana. Sijaishoitajien palkkiot maksetaan kuukauden 16. pvä ja maksuun tuleva aineisto on oltava
kuukauden 2. päivä mennessä palkkatoimistolla tiedossa. Kuukauden viimeisen päivän maksuun
tuleva aineisto oltava palkkatoimistolla tiedossa 16. pvä mennessä. Tiedot on toimitettava osoitteeseen: Etelä-Savon sosiaali– ja terveyspalvelujen kuntayhtymä / Palkkatoimisto. Porrassalmenkatu
35-37, 50100 Mikkeli.

10.6 Perhehoito
Perhehoidon hoitopalkkio määräytyy maakunnan hallituksen hyväksymien vammaispalveluissa sovellettavien perhehoitopalkkioiden ja kulukorvauksen mukaan. Perhehoidosta on tarkemmin kerrottu maakunnan perhehoidon sääntökirjassa, mikä löytyy osoitteesta: www.essote.fi

10.7 Päivä- ja iltaparkkihoito
Muutaman tunnin kestävää maksutonta päivähoitoa omaishoidettaville järjestetään Essoten jaksohoitoyksiköissä tai päivätoiminnassa kunnasta riippuen. Tietoa oman hyvinvointialueen paikoista antavat nimetyt omatyöntekijät.
Muutaman tunnin kestävää iltapäivä– ja iltahoitoa omaishoidettaville järjestetään Mikkelin Päiväpirtin
tiloissa (Kiiskinmäenkatu 2, 50130 Mikkeli), missä paikalla on ikäihmisten kiertävä perhehoitaja ja
vapaaehtoinen. Asiakasmaksu on sama kuin osa-aikaisen päivätoiminnan asiakasmaksu eli 9 euroa.

11 SÄÄNTÖKIRJAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Jatkossa omaishoidon sääntökirja tulee olemaan maakunnallinen ja sen arviointi tehdään maakuntaan nimetyn omaishoidon yhteistyöryhmän toimesta vuosittain ja viedään tiedoksi maakunnan hallitukseen. Lisäksi nimetyllä maakunnallisella omaishoidon yhteistyöryhmällä on vastuu sääntökirja
päivityksestä ja sen valmistelusta.
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LIITTEET
Liite 1 Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn
tukeminen.
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) omaishoidolla vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä
kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla;
2) omaishoitosopimuksella hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä;
3) omaishoitajalla hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt
omaishoitosopimuksen;
4) omaishoidon tuella kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista;
5) omalla työllä omassa tai perheenjäsenen yrityksessä, liikkeessä tai ammatissa taikka maa-,
metsä-, koti- tai muussa taloudessa suoritettua työtä ja itsenäistä tieteellistä tai taiteellista työtä sekä
päätoimista opiskelua.
3§
Tuen myöntämisedellytykset
Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:
1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;
2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja
huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;
3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;
4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;
5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva; ja
6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
4§
Omaishoitajalle järjestettävä vapaa
Omaishoitajalla 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 käyttäen kotinsa ulkopuolella
järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. (3.11.2006/950)
Kunta voi järjestää omaishoitajalle 1 momentissa säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Vapaapäiviä ja virkistysvapaita voidaan järjestää muillekin kuin 1
momentissa tarkoitetuille omaishoitajille.
Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan aikana. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen vapaapäivien ja virkistysvapaan pitäminen eivät
vähennä hoitopalkkion määrää.
5§
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Hoitopalkkio
Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 300
euroa kuukaudessa.
Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä
omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa edellyttäen, että hoitajalla ei ole
tältä ajalta:
1) vähäistä suurempia työtuloja;
2) oikeutta sairausvakuutuslain (1224/ 2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan;
3) oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/ 2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.
Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos:
1) hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä 4 §:n 1 momentissa edellytetään ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä; taikka
2) siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.
6 § (3.11.2006/950)
Hoitopalkkion määrän tarkistaminen
Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
7§
Hoito- ja palvelusuunnitelma
Omaishoidon tuesta on laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan tulee liittää tiedot tämän lain mukaisista hoidettavan ja hoitajan oikeuksia koskevista säännöksistä ja niiden soveltamisesta.
Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata ainakin:
1) omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö;
2) muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö;
3) omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö; sekä
4) miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun
poissaolon aikana.
8§
Omaishoitosopimus
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on oltava
hoito- ja palvelusuunnitelma.
Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin:
1) hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta;
2) oikeudesta 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin;
3) mainitun 4 §:n 2 momentin mukaisen vapaan järjestämisestä;
4) määräaikaisen sopimuksen kestosta; sekä
5) hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta
johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.
Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa.
9§
Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden
ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Jos sopimuksen jatkaminen
vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi.
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Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua.
Sopimusehto, joka poikkeaa tämän pykälän säännöksistä omaishoitajan vahingoksi, on mitätön.
10 §
Omaishoitajan eläke- ja tapaturmavakuutusturva
Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/ 2001) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen
kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.
Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).
Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehneen kunnan on otettava tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus hoitajalle.
11 §
Palvelun järjestäjä
Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa se kunta, joka sosiaalihuoltolain (710/1982) 3 luvun mukaan on velvollinen järjestämään hoidettavalle sosiaalipalveluja.
12 §
Muutoksenhaku ja omaishoitosopimusta koskevan riidan käsittely
Muutoksenhausta tässä laissa tarkoitetuissa asioissa on voimassa, mitä sosiaalihuoltolain 7 luvussa
säädetään. Omaishoitosopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
13 §
Voimaantulo
Tämä laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Tällä lailla kumotaan sosiaalihuoltolain 27 a–27 c § niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Jos
muussa lainsäädännössä viitataan tällä lailla kumottuihin säännöksiin tai niiden nojalla annettuun
asetukseen, viittauksen on katsottava tarkoittavan tämän lain säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Kunnan on huolehdittava siitä, että omaishoitosopimukset ja niiden liitteinä olevat hoito- ja palvelusuunnitelmat saatetaan vastaamaan tämän lain säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2006.
Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella
1.8.2011 alkaen
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää 1.8.2011 alkaen
toimeksiantosopimuksella. Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, jäljempänä omaishoitolaki)
muutoksen (318/2011) tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista parantamalla heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Uudistus perustuu hallituksen esitykseen (HE 331/2010), jonka mukaisesti tehtiin muutoksia myös perhehoitajalakiin (312/1992) ja lastensuojelulakiin (417/2007). Perhehoitajalain 1, 2 ja 7 §:n muutokset tulivat
voimaan 1.8.2011 ja niitä sovelletaan 1.1.2012 lukien. Perhehoitajalain 6 a §:n muutos tuli voimaan
1.8.2011. Lastensuojelulain 50 §:n muutos tuli voimaan 1.1.2012.
Omaishoidon tuesta annettuun lakiin on lisätty uusi 4 a §, jonka mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön
kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan
aikaisesta sijaishoidosta. Omaishoitajan sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan
kotona, mikä vastaa selvitysten mukaan monien omaishoitajien ja-hoidettavien henkilöiden toiveita.
Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.
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Uudistus tuo kunnille uuden vaihtoehdon omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon
järjestämistapoihin. Sijaishoidon mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja saatavuuden edistämiseksi
tarvitaan suunnitelmallista toimintaa ja monipuolista tiedotusta, jossa kunnat voivat hyödyntää muun
muassa verkkotiedotusta ja yhteistyötä järjestöjen kanssa. Omaishoitajan vapaasta sovittaessa on
tärkeää pohtia yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa, mikä on kuhunkin tilanteeseen sopiva
omaishoitoa korvaavan hoidon järjestämistapa. Hoitojärjestelyn on aina turvattava hoidettavan hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Kunta päättää viimesijassa siitä, miten omaishoitajan vapaan tai
poissaolon aikainen hoito järjestetään. Hoidon järjestäminen sijaishoitajan avulla edellyttää kuitenkin, että omaishoitaja suostuu siihen. Myös omaishoidossa olevan henkilön mielipide on otettava
huomioon, kun suunnitellaan hoidon järjestämistä sijaishoitajan avulla. Järjestelyn tulee aina olla
hoidossa olevan henkilön edun mukainen.
Henkilön soveltuvuudesta omaishoitajaksi säädetään omaishoitolain 3 §:n 3 kohdassa, jonka mukaan omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia.
Tämä edellytys koskee myös sijaishoitajia. Sijaishoitajan soveltuvuutta on aina arvioitava hoidettavan henkilön kannalta kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon hoidon asettamat vaatimukset. Omaishoidon tuella hoidettavalle tehdään aina asiakassuunnitelma (omaishoitolaki 7 §), johon sisällytetään
sijaishoidon käyttö omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana. Omaishoitajan lakisääteisen
vapaan aikaisesta sijaishoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, kunta
voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992, 6 b §) säädetyn maksun. Vuonna 2018 maksu on enintään 11,40 euroa vuorokaudessa.
Kunta päättää omaishoitajan muun vapaan tai poissaolon aikaisen sijaishoidon maksuista. Maksu
voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Lisäksi kunta tekee
sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimus tehdään jokaisesta hoidettavasta erikseen siltä hoitoajalta, jolloin sijaishoitaja toimii omaishoitajan sijaisena. Kunta voi siten
tehdä yhden sijaishoitajan kanssa useita eri hoidettavia henkilöitä koskevia toimeksiantosopimuksia.
Kunnan sijaishoitajan kanssa tekemässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan:
1. sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta;
2. tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta;
3. toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; sekä
4. tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista.
Kunta päättää sijaishoitajalle maksettavan palkkion määräytymisperusteista. Omaishoitajan sijaisen
palkkion määrä ei ole sidoksissa omaishoitajalle omaishoitolain 5 §:n mukaan maksettaviin palkkioihin, vaan palkkiosta sovitaan kunnan ja sijaishoitajan välillä. Sijaishoitajien palkkiot voivat olla esimerkiksi tunti- tai vuorokausikohtaisia. Kunta päättää myös siitä, onko palkkio aina sama vai porrastetaanko se sijaishoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Kunta päättää, maksetaanko sijaishoitajalle korvauksia kustannuksista, joita hänelle mahdollisesti aiheutuu omaishoitajan sijaisena toimimisesta. Kustannusten korvaukset ovat pääsääntöisesti veronalaista ansiotuloa. Lisätietoa kustannuskorvausten verotuskohtelusta on saatavissa vuoden vaihteessa annettavasta Verohallinnon yhtenäistämisohjeesta sekä työnantajan vuosi-ilmoituksen täyttöoppaasta.
Sijaishoitajan kanssa tehtävä toimeksiantosopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai
määräaikaiseksi. Jos sopimus on voimassa vuoden vaihteessa, hoitopalkkion määrää tarkistetaan
omaishoidon tuesta annetun lain 6 §:n mukaisesti. Sijaishoitajan työoikeudellisesta asemasta, eläketurvasta sekä tapaturmavakuutuksesta säädetään 4 a §:n 3 momentissa. Sijaishoitajan työoikeudellinen asema sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturva on samanlainen kuin omaishoitajalla (omais-

26
hoitolaki 10 §). Sijaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Sijaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003), ja sijaishoitajan tapaturman varalta kunnan on otettava tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus sijaishoitajalle. Sijaishoitoa omaishoitajan
vapaan ja muun poissaolon aikana koskeva omaishoitolain 4 a § tuli voimaan 1.8.2011 lukien.
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Liite 2 Omaishoidettavalle suunnatut palvelut
Omaishoitoperheen palvelut määritellään asiakassuunnitelmassa yhteistyössä omaishoitoperheen
kanssa.
Päivätoiminta omaishoidettavalle
Päivätoiminnan tavoitteena on edistää omaishoidettavan toimintakykyä ja hyvinvointia tarjoamalla
heille ryhmätoimintaa harraste-kuntosali- ja keskusteluryhmien muodossa. Lisäksi päiväkeskus
mahdollistaa omaishoitajien vapaapäivien pitämisen, järjestämällä 1-2 kertaa viikossa tai tarpeen
mukaan hoidettavan hoidon. Omaishoitaja voi osallistua päiväkeskuksen kuntouttaviin, virkistäviin
ryhmätoimintoihin esim. kuntosali, keramiikka, posliini, kutominen ja kädentaidot. Päiväkeskuksessa
omaishoidettavan on mahdollista saada sairauden-, terveydenhoitoon, hygieniaan ja muuhun huolenpitoon, erilaisten tukiasioiden hoitoon, apuvälineisiin sekä kuntoutukseen liittyviä palveluita.
Mikkelissä:
 Päiväpirtti (muistisairaiden päivätoiminta) puh. 044 794 5389, Kiiskinmäenkatu 2, 50130 Mikkeli
 Graanin päivätoiminta, Graanin palvelutalo, Graaninti e 10, 50190 Mikkeli, Kuntohoitaja puh.
044 794 4509, asumispalveluyksikön esimies puh. 040 836 5278
 Toimintakeskus Kipinä (kehitysvammaisten päivätoiminta), Raviradantie 4–6 B-rakennus,
50100 Mikkeli
 Kehitysvammaisten aikuisten päivätoiminta puh. 044 794 3404
 Kehitysvammaisten lasten ilta- ja loma-ajanhoito puh. 044 794 5502
 Vastaava ohjaaja puh. 040 129 4158
 Päivä- ja työtoiminnan esimies puh. 040 129 4869
 Muistineuvontaa antavat Essoten muistineuvojat arkisin klo 8–9, puh. 040 129 4388, Porrassalmenkatu 26, 50100 Mikkeli.
 Järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta puh. 050 311 7138
Hirvensalmella: päivätoiminta järjestetään Hirvensalmen palvelukeskuksella.
Mäntyharjussa: päivätoimintaa järjestetään palvelukeskus Ruskahovissa.
Kangasniemellä: päivätoimintaa järjestetään Otto Mannisente 5:ssä.
Pertunmaalla: päivätoiminta järjestetään muun päivätoiminnan yhteydessä Päiväkeskus Jokituvalla.
Puumalassa: järjestetään päivätoimintaa osana vanhustyötä Puumalan Vanhustenkotiyhdistyksen
kerhotiloissa. Päivätoiminnassa ei ole erillisiä omaishoitajien tai omaishoidettavien ryhmiä.
Juvalla: päivätoimintaa järjestetään Juvakodilla, Sairaalatie 6:ssa.
Jaksohoito omaishoidettavalle
Jaksohoidossa hoitajien toiminnan lähtökohtana on hoidettavan toimintakyky kotona, siksi jaksohoidossa keskitytään eri keinoin tukemaan toimintakyvyn pysymistä vähintään ennallaan, mieluiten paranevan. Hoitojaksojen avulla tuetaan läheisen kotona asumista ja ne sisältävät arjessa kiinnipitävää
toimintaa. Asiakasmaksut kerryttävät asiakasmaksukattoa. Tehostetun palveluasumisen-, ryhmäkodin- ja palvelusetelillä tuetut maksut eivät kerrytä asiakasmaksukattoa.
Mikkelissä: jaksohoitopaikkoja on Kyyhkylän jaksohoitoyksikössä.
Hirvensalmella: jaksohoitopaikat ovat Aininkodissa ja Heikinkodissa Hirvensalmen palvelukeskuksella.
Mäntyharjulla: jaksohoitopaikat ovat palvelukeskus Ruskahovissa.
Kangasniemellä: jaksohoitopaikat ovat Hyvinvointikeskuksen jaksohoitoyksikössä.
Pertunmaalla: jaksohoitopaikat ovat tehostetun palveluasumisen yksiköissä Ryhmäkoti Kissankulmassa ja muistiasiakkaille tarkoitetussa Ryhmäkoti Vaskikellossa sekä tavallisessa palveluasumisessa Hoivakoti Honkalassa. Jokaisessa yksikössä on yksi jaksottaisen hoidon paikka.
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Puumalassa: jaksohoitopaikat ovat Puumalan palvelukeskuksessa.
Juvalla: jaksohoitopaikat ovat ryhmäkoti Tirrolassa ja Juvakodilla.
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut tukevat omaishoitoperheen kotona selviytymistä ja omaishoitajan
jaksamista. Kotihoidon toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa ikääntyneen kotona selviytymistä silloin, kun omat voimavarat ovat riittämättömiä. Tavoitteena on, että ikääntynyt voisi asua turvallisesti
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palveluihin kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä vaativa kotisairaanhoito/kotisairaalatoiminta. Kotihoito on pitkälti perushoitoon ja päivittäiseen selviytymiseen kohdennettua toimintaa, minkä vuoksi siivouspalvelu sisältää ainoastaan
pienen päivittäisen siistimisen. Kotihoitoon kuuluvat lisäksi tukipalveluina myönnettävät ateria-,
pyykki-, asiointi- ja saattopalvelu.
Kotiin järjestettävien palvelujen perustaksi tehdään asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma,
johon kirjataan avun tarve ja palvelujen sisältö sekä muutkin asiakkaan tarvitsemat palvelut. Kotihoidon käynneillä huolehditaan päivittäiseen perushoitoon liittyvistä asioista sekä mahdollisista sairaanhoidollisista toimenpiteistä. Kotihoitoon sisältyy tärkeänä osana asiakkaan ohjaus ja neuvonta sekä
jatkuva arviointi.
Kotihoitoa ohjaavana periaatteena on asiakkaan toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote. Kotihoidon käyntien aikana työntekijät tukevat asiakasta omatoimisuuteen asiakkaan yksilölliset voimavarat huomioiden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakasta ohjataan tekemään niitä asioita,
joita hän kykenee itse vielä tekemään. Omatoimisuuden tukeminen mahdollistuu muun muassa oikeilla asianmukaisilla apuvälineillä, oikealla kohdennetulla lääkityksellä sekä hoitajien riittävällä vanhustenhoidon koulutus- ja osaamistasolla. Myös asiakkaalle osoitetulla myönteisellä palautteella on
suuri merkitys.
Lisätietoja: Kotihoidon palvelupäällikkö puh. 044 794 4002.
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Liite 3 Omaishoitajalle suunnatut palvelut
Ohjaus ja neuvonta
Essoten OSSI omais- ja perhehoidonkeskuksesta löytyy omais- ja perhehoidon palvelut saman
katon alta. Omaishoidon tuki ohjaa ja auttaa:
 omaishoidon tuen hakemisessa ja päätöksissä
 omaishoitoperheiden asiakasohjauksessa ja palveluissa
 omaishoitajien vapaapäivien järjestelyissä.
Keskus toimii Mikkelissä osoitteessa Mikonkatu 5. Siellä sijaitsevat: Essoten omaishoidon tuki, perhehoidon työntekijät sekä Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry(MSOL ry). Essoten alueen
kunnissa omaishoidosta vastaavat palveluohjaajat kuuluvat OSSI-keskuksen palveluverkostoon ja
perhehoito toimii Essoten laajuisesti. Yhteystiedot ovat:
 Mikkeli (+ Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori), puh. 044 351 6683
 Hirvensalmi puh. 050 3754 852
 Pertunmaa puh. 040 359 7226
 Kangasniemi puh. 040 731 6918
 Mäntyharju puh. 044 770 7341
 Juva puh. 040 681 6229
 Puumala puh. 050 591 7286 / 040 526 0714
Palveluseteli 2018
Omaishoitaja voi valita palvelun sijaan palvelusetelin, jolla voi ostaa palveluita palveluseteliyrittäjäksi
hyväksytyltä palveluntuottajalta. Asiakassuunnitelmaan on yhteistyössä omaishoitajan kanssa määritelty oikeutetut palvelut. Omaishoidon palvelusetelin sääntökirja löytyy www.essote.fi -sivuilta.
Toimeksiantosopimus sijaishoidosta tai perhehoidosta
Toimeksiantosopimus on sijaishoitajan kanssa tehtävä kirjallinen sopimus omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi. Sijaishoitajana voi toimia läheinen, sukulainen tms. perheen valitsema,
tehtävään soveltuva hoitaja, yksityinen henkilö. Vuorokauden (24 h) kestävästä sijaishoidosta maksettava korvaus on 76,54 €. Jos sijaishoito kestää lyhyemmän aikaa, on korvaus vastaavasti pienempi. Samalle tositteelle voi kerätä usealta päivältä kertyneet lyhyet sijaisuudet, kuitenkin yhteensä
enintään 24 h / tosite. Tosite toimii tiedoksiantona Essoten sijaishoidon toteutumisesta, sijaishoitaja
palauttaa tositteet lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Toimeksiantosopimus ei sisällä muita hoidettavan hoitoon liittyviä kuluja, kuten esim. matkakorvauksia. Omaishoitaja voi järjestää vapaapäivät
lyhytaikaisen tai kiertävän perhehoidon avulla. Perhehoidon sääntökirja löytyy www.essote.fi -sivuilta.
Omaishoitajien liikuntaryhmä
Liikuntaryhmien avulla pyritään ylläpitämään ja edistämään omaishoitajien ja hoidettavien terveyttä
sekä toiminta- ja liikuntakykyä. Lisäksi pyritään aktivoimaan osallistujia omaehtoiseen kunnon ylläpitämiseen.
Mikkelissä ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Omaishoitajien liikuntaryhmistä vastaa kaupungin
liikuntatoimi. Ryhmiin on järjestetty yhteiskuljetus. Ryhmä on liikunnallinen ja teemat vaihtelevat viikoittain.
Hirvensalmella on tarjolla omaishoitajille suunnattu liikuntaryhmä.
Mäntyharjulla omaishoitajien liikuntaryhmä toteutetaan kansalaisopiston ryhmäliikuntana.
Kangasniemellä ei ole omaishoitajien liikuntaryhmää.
Pertunmaalla ei ole erikseen omaishoitajille suunnattua liikuntaryhmää.
Puumalassa ei järjestetä erillisiä liikuntaryhmiä omaishoitajille.
Omaisten vertaistukiryhmä
Vertaistukea suositellaan järjestöjen ja seurakuntien tehtäväkenttään kuuluvaksi niiltä osin kuin ne
eivät sisälly kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Vertaistukitoimintaa voidaan järjestää ammattihenkilön
ja/tai vapaaehtoisen ohjaamana. Vertaistuki tarkoittaa, että ihmiset, joita yhdistää yhteinen elämäntilanne, vamma tai sairaus, tukevat toisiaan tasavertaisesti ja luottamuksellisesti. Vertaistuki perustuu ihmisen tarpeeseen saada ja antaa tukea, sekä vertailla omia kokemuksiaan ja omaa elämänti-
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lannettaan turvallisessa ja toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Kun voi verrata ja arvioida omaa tilannetta muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa, se mitä todennäköisimmin
antaa voimia selviytyä sairauden tai muun elämäntilanteen tuomista ongelmista. Vertaistuen tavoitteena onkin ennen kaikkea edistää tuen tarvitsijan hyvinvointia ja jaksamista. Vertaistuki voi olla
samaa kokeneiden ihmisten kahdenkeskistä tai ryhmämuotoista keskustelua kasvokkain, Internetissä tai tekstiviestien välityksellä.
Mikkelissä on vertaistukiryhmätoimintaa 3.sektorin toimintana, Mikkelin seudun Muisti ry:n/EteläSavon Muistiluotsin ryhmät ja Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen ryhmät, OMA ry:n ryhmät.
Hirvensalmella vertaistukiryhmä kokoontuu kuukausittain syksyisin ja keväisin.
Mäntyharjulla vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
Kangasniemellä Hyvän toivon kahvila toimii seurakuntakodin alasalissa lähes joka torstai. Ryhmän tavoitteena on tukea omaisten jaksamista ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen. Paikalla on
joka kerralla ajankohtainen vierailija.
Pertunmaalla omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontuu joka kuukauden kolmas perjantai Päiväkeskus Jokituvalla. Samaan aikaan on omaishoidettavalle oma ryhmä.
Puumalassa toimii aktiivinen omaishoitajien vertaistukiryhmä ja he kokoontuvat joka toinen viikko.
Samaan aikaan on omaishoidettavien ryhmä. Toimintaa järjestää Mikkelin seudun Omaishoitajat ja
Läheiset ry.
Juvalla toimii omaishoitajien vertaisryhmä sekä muistisairaiden ja omaisten ryhmä kuukausittain.
Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset
Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksien tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista
ja ennakoida terveyteen liittyviä asioita.
Mikkelissä omaishoitajien tarkastukset tekee Palveluneuvon terveydenhoitaja.
Mäntyharjulla tarkastukset tekee päiväkeskuksen sairaanhoitaja, joka toimii myös muistihoitajana.
Pertunmaalla päivitetään myöhemmin.
Juvalla terveystarkastukset tekee muistihoitajaKangasniemellä terveystarkastukset tekee päivätoiminnan terveydenhoitaja.
Hirvensalmella päivitetään myöhemmin.
Puumalassa työikäiset omaishoitajat kutsutaan työterveyshuollon kautta ja muut kutsuu terveydenhoitaja.
Omatyöntekijä
Vastuutyöntekijä on vanhuspalvelulain uusi keino iäkkään henkilön palvelujen turvaamiseksi.
Omaishoidossa määritellään jatkossa omatyöntekijä jokaiselle perheelle.
Omatyöntekijän tehtävänä on:
 tukea asiakasta palvelujen ja etuuksien hakemisessa
 seurata, että asiakkaan palvelut toteutuvat laadukkaasti ja tarpeisiin nähden riittävinä ja oikea-aikaisina
 seurata, että palvelusuunnitelma ja siihen liittyvät päätökset ovat ajantasaisia ja että palvelusuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti
 olla yhteydessä ja mahdollisuuksien mukaan koordinoida eri sosiaali – ja terveydenhuollon
toimijoiden palveluja, jotta asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut
 varmistaa, että asiakasta koskeva tieto kulkee eri tahojen välillä että asiakas saa tukea ja
palvelua silloin, kun hän sitä tarvitsee (17§; laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja parantamiseksi, STM 2013:11)
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Liite 4 Muiden yhteistyötahojen järjestämien palveluiden nykytila
Yksityiset palveluntuottajat
Palvelut on koottu Essoten nettisivuille: www.essote.fi tai www.hyvis.fi, tai www.palse.fi. Paperiversiona palvelut löytyvät vanhuspalvelujen toiminnan käsikirjasta Essoten eri toimipisteistä.
Järjestöjen ja seurakuntien tarjoamat palvelut
Omaisjärjestöjen rooli on olla omaishoitajan ja omaishoidettavan etuudenvalvojina, asiaintuntijoina,
kouluttajina, viestittäjinä, toimintamallien kehittäjinä, vapaaehtoistyön ja vertaistoiminnan organisoijina.
 Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry järjestää vertaisryhmätoimintaa seuraavilla paikkakunnilla: Mikkelin alueella (Mikkeli, Haukivuori, Anttola, Ristiina, Suomenniemi) sekä Mäntyharjulla, Kangasniemellä ja Puumalassa. Yhdistys järjestää toimintoja eri kohderyhmille; ikäihmisille, erityislapsiperheille, työikäisille ja miesomaishoitajille. Ryhmätoimintojen lisäksi yhdistys järjestää muun muassa omaishoitajavalmennusta, kesäretkiä sekä muita virkistystapahtumia. Tarkemmat tiedot toiminnoista löydät yhdistyksemme kotisivuilta: www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi, jäsenkirjeestä ja lehtien ilmoituspalstoilta. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto järjestää omaishoitajille kuntoutus- ja lomatoimintaa. Näistä löydät lisätietoa osoitteesta: www.omaishoitajat.fi
 Mikkelin seudun Muisti ry
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on muistisairaiden ja heidän omaistensa oikeuksien ja palvelujen
edistäminen sekä aivoterveyden ja muistitietouden lisääminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Toiminnan toteuttajina ovat työntekijöiden lisäksi vapaaehtoiset ja laaja, toimiva yhteistyöverkosto. Mikkelin seudun Muisti ry:n toiminta-alue on Mikkelin seutu ja sen ympäristökunnat. Mikkelin seudun Muisti
ry on valtakunnallisen Muistiliiton jäsen.
Etelä-Savon Muistiluotsi:
Muistiliiton koordinoima valtakunnallinen asiantuntija- ja tukiverkosto Muistiluotsi toimii kautta Suomen maakunnallisina tukikeskuksina tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueella olevien muistiyhdistysten kanssa. Etelä-Savossa toiminta-alueeseen kuuluvat Pieksämäen, Mikkelin ja Savonlinnan yhdistykset. Toimintaa rahoittaa STEA, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Mikkelin seudun
Muisti ry hallinnoi Etelä-Savon Muistiluotsia. Muistiluotsi tarjoaa laajaa ja monipuolista tukea, tietoa
ja toimintaa kohdennettuna ensisijaisesti muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsin toiminta
jaetaan kolmeen osaan: asiakastyö, vaikuttamis- ja verkottumistyö sekä vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Toimintaan kuuluvat esimerkiksi neuvonta- ja ohjaustyö, kurssi- ja vertaistukitoiminta sekä
erilaiset asiantuntijaluennot.
Muistiperheille tukea tarjoaa myös maksullinen (0,08 €/min+pvm) valtakunnallinen Muistineuvo-puhelin (09-8766 550,), jossa asiantuntija neuvoo ja ohjaa ma, ti ja to klo 12-17. Maksuton Vertaislinja-tukipuhelin (0800 9 6000) päivystää joka päivä klo 17-21. Puhelimeen vastaa vapaaehtoinen, joka
on toiminut omaishoitajana.
 Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry
Toiminnan tarkoituksena on edistää omaisten hyvinvointia, kun läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti. Yhdistys tukee kaiken ikäisiä omaisia ja läheisiä, joiden lähipiirissä on psyykkisesti oireileva
tai sairastunut henkilö. Omaisille on tarjolla alueellisia tukiryhmiä, virkistystapahtumia ja tiedon jakamiseen keskittyviä teemailtoja. Omaisilla on mahdollisuus myös henkilökohtaisiin keskusteluihin
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työntekijän kanssa. Tavoitteena on tukea omaisia sairastumiseen liittyvissä tiedon, tuen ja virkistyksen tarpeissa. Yhdistyksen yksi toimipiste sijaitsee Mikkelissä, ESTERY-talossa Otto Mannisenkatu
4, 50100 Mikkeli. Yhdistys toimii Etelä- ja Pohjois-Savon alueella. Yhteistiedot: Omaistyöntekijä
ritva.parviainen@omary.fi, p. 040 586 7359.
 SPR:n omaishoitoa tukeva toiminta
Suomen Punainen Risti antaa apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville vanhuksen, vammaisen lapsen tai pitkäaikaissairaan omaishoitajille ja heidän perheilleen. Suomen Punaisen Ristin
Omaishoitajien tukitoiminnan tavoitteena on edistää ja vahvistaa omaishoitajien terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Palvelut on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville riippumatta
siitä, saako kunnallista omaishoidon tukea. Omaishoitajille tarjotaan mm. ohjausta, henkistä tukea,
koulutusta, hyvinvointipäiviä sekä virkistys-, tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa. Suomen Punaisen Ristin
ystävävälityksestä voi kysyä pitkäaikaista ystävää tai kertaluonteista apua. Yhteystiedot: Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä puh, 040 809 9526. http://rednet.punainenristi.fi/Kaakkois-Suomi
 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Mikkelin seudun Kehitysvammaisten tuki ry on vuonna 1971 perustettu tukiyhdistys, joka toimii kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhdyssiteenä. Toimialueena ovat Mikkelin, Hirvensalmen,
Kangasniemen ja Pieksämäen kunnat. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on antaa tietoa kehitysvammahuollon ajankohtaisista asioista, sosiaaliturvasta, oikeuksista ja mahdollisuuksista. Yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallisen
tasa-arvon ja elämän laadun parantamiseen Mikkelin seudulla. Toiminta sisältää mm. tukea ja neuvontaa vanhemmille ja omaisille, keskustelutilaisuuksia vertaisryhmissä, asiantuntijaluentoja, koulutusta ja kursseja, retkiä ja matkoja kulttuuritapahtumiin, liikunta- ja askartelukerhoja, diskoja, lavatansseja, juhlia ja illanviettoja. Lisätietoja yhdistyksestä löydät: www.mikkelinkvtuki.fi - sivuilta.
 Mikkelin seudun Invalidit ry
Mikkelin Seudun Invalidit ry on Mikkelin seudulla toimiva tuki- ja liikuntaelinvammaisten yhdistys.
Mikkelin Seudun Invalidit ry perustettiin joulukuussa 1945. Yhdistyksemme kattojärjestö on Invalidiliitto ry. Jäsenmäärä on noin 550 henkilöä. Toiminta-ajatuksenamme on edistää toiminta-alueemme
muuttumista sellaiseksi, jossa kaikilla on yhdenvertaiset toiminta – ja osallistumismahdollisuudet.
Toiminnallamme luomme mahdollisuuksia tuki- ja liikuntaelinvammaisten jäsentemme henkisen ja
fyysisen vireyden ylläpitämiseen, luomme keskinäistä vastuuntuntoa ja yhteenkuuluvuutta. Toimialueeseen kuuluvat Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi.
 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry (ESTERY)
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry (ESTERY) kokoaa yhteen 45 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Esteryn tehtävänä on tukea jäsenjärjestöjensä toimintaa, yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia. ESTERY-talo (Otto Mannisen katu 4, 50100 MIKKELI) on yhdistysten kokoontumispaikka. Talolla on Iso ja Pieni Kammari, joissa jäsenyhdistysten kokoontumiset ovat maksuttomia. Käytössä on keittiö tarjoilujen hoitamista varten. Talolla pidetään kokouksia, vertaistukiryhmiä,
kerhoja ja muita yhdistysten aktiviteetteja. Osalla jäsenyhdistyksistä on oma huone tai kaappi vuokralla. ESTERY:n toiminnassa keskeistä on yhdistystoiminnan, vertaistuen ja vapaaehtoistyön kehittäminen sekä toimiminen vaikuttajana mm. Mikkelin vammais- ja vanhusneuvostojen ja potilasjärjestöjen kautta. ESTERY:ssä halutaan vahvistaa ihmisten osallistumista järjestötyöhön ja edistää
ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä ennaltaehkäisyn, kansanterveystyön, vertaistuen ja aktiivisen
toiminnan kautta.
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Liite 5 Omaishoidon teesit
Kymmenen teesiä omaishoidosta (Omaishoitajat ja Läheiset -liitto 2004)
1. Omaishoidolle on annettava sille kuuluva arvo
Yhteiskunnan on estettävä omaishoitajien syrjäytyminen.
 On tunnustettava, että Suomi ei selviydy ilman omaishoitoa.




Omaishoito ei saa olla pelkästään laitoshoidon vaihtoehto.





Heti kun hoitosuhde on syntynyt, viranomaisten on tarjottava omaishoitoa tukevia palveluja.
Kaikkia omaishoitosuhteita varten on tehtävä yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoitajia on kohdeltava tasa-arvoisesti.
2. Omaishoitotilanteet on tunnistettava
Viranomaisten on oltava herkkiä havaitsemaan omaishoidon rajat ja mahdollisuudet.

Kun omaishoito käy hoitajalle ylivoimaiseksi, on hoidettavalle järjestettävä hoitopaikka.
3. Jokaiseen omaishoitosuhteeseen on kohdistettava oikeanlaista tukea
Tuen ja palvelujen määrää on kasvatettava hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.
 Työssäkäyvien omaishoitajien hoitoa tarvitseville läheisille on tarjottava riittävästi päivähoidon vaihtoehtoja.
 Erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevan lapsen vanhempia on kohdeltava omaishoitajina.

 Iäkkäiden puolisoiden erityistarpeet on otettava huomioon.
4. Omaishoito on osa kotihoidon kokonaisuutta
Hoito- ja palvelusuunnitelmaa on säännöllisin välein tarkistettava.
 Omaishoidon onnistumiseksi on annettava riittävästi apuvälineitä ja hoitotarvikkeita.



Kotiin on järjestettävä kotihoitoa tukevia palveluja.
Kuntien on varauduttava lyhyt- ja pitkäaikaishoidon antamiseen hoidettavalle.
5. Omaishoitajille on tarjottava tietoa, koulutusta ja ohjausta
Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen tulee toimia yhteistyössä omaishoitajien tukemiseksi.
 Perheitä on tuettava tunnistamaan, milloin normaali perhesuhde muuttuu omaishoitosuhteeksi.




Omaishoitajille on tarjottava helposti saatavaa, selkeää tietoa oikeuksista ja palveluista.
Koulutuksen ja ohjauksen pitää olla yksilöllistä ja kuhunkin omaishoidon vaiheeseen soveltuvaa.
6. Omaishoitajien terveydestä ja toimintakyvystä on huolehdittava
Ammattilaisten tulee aktiivisesti seurata omaishoitosuhteessa elävien henkilöiden terveydentilaa.
 Omaishoitotilanteiden selvittämiseksi ikääntyvien perheiden tulee saada palveluohjausta.




Omaishoitajille on järjestettävä säännöllisiä terveystarkastuksia.





Omaishoitajien jaksaminen on turvattava loman ja vapaan avulla.
Vapaata on järjestettävä hoitajan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Omaishoitajille on tarjottava mahdollisuus toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutukseen.
7. Omaishoitajilla tulee olla oikeus säännölliseen vapaaseen
Yksilöllisiä tilapäishoidon vaihtoehtoja on kehitettävä.

Kotona tehtävään tilapäishoitoon on koulutettava sijaishoitajia.
8. Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus vertaistukeen
Viranomaisten on kannustettava omaishoitajia osallistumaan paikkakunnalla toimiviin vertaisryhmiin.
 Omaishoitajat tarvitsevat toisiaan, vaikka heidän hoitosuhteensa ovat erilaisia.
 Omaishoitajan yksilöllisyyttä ja omaa elämänkatsomusta on kunnioitettava.

 Omaishoitajien ”hiljainen tieto” on otettava täydesti käyttöön myös suunnittelussa.
9. Hoitosuhde on ihmissuhde
On tärkeää, että sekä hoitajan että hoidettavan arkielämää ja itsetunnon säilymistä tuetaan.
 Hoitosuhteessa pitää olla tilaa myös ihmissuhteelle.



Toisistaan huolehtivia iäkkäitä pariskuntia ei saa jättää yksin.
Vammaisten lasten vanhemmilla on oikeus vanhemmuuteen ja aikuiseen parisuhteeseen.
10. Omaishoitajalla on oikeus omaan elämään
Omaishoito on elämäntapa, haaste ja mahdollisuus. On muistettava, että hyvä omaishoito ei saa olla itsestäänselvyys eikä
se edellytä uhrautumista.
 Hoitaminen ei saa olla omaishoitajan ainoa elämänsisältö.




Riippuvuussuhteen sitovuutta on lievennettävä tukemalla hoitajan jaksamista.
Omaishoitajalla on oikeus lepoon, iloon ja hyvään oloon.

