HAKEMUS OMAISHOIDON TUESTA
Saapunut

HOIDETTAVA
Nimi

Henkilötunnus

Postiosoite
Postinro ja -toimipaikka

Puhelin

Terveydentila/sairaus:

Avun tarve

(x)

(x)

pukeutumisessa

WCkäynneillä

peseytymisessä

vaipat

lääkinnässä

yöllä

Liikkuminen, apuvälineet:

Onko teillä käytössä jokin seuraavista palveluista?
kotipalvelu/sair.hoit.

määrä?

intervallihoidot

missä?

tukipalvelut

mitä?

Saatteko Kelan hoitotukea?
kyllä

ei

Suostutteko siihen, että hakemuksen liitteeksi tarvittavat terveystiedot haetaan potilasrekisteristä?
kyllä

ei

EHDOTUS HOITAJAKSI
Nimi

Henkilötunnus

Postiosoite
Postinro ja -toimipaikka

Puhelin

Suhde hoidettavaan
Työelämässä

Vaasa

/

kyllä

20

ei

Hoitajan allekirjoitus:

Liitä tarvittaessa hakemukseen lääkärinlausunto ja palauta hakemus osoitteeseen:
Vaasan kaupunki
Omaishoidontuki/Tammikaivo
PL 241
65101 Vaasa

OMAISHOIDON TUKI

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on
kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa
tukevista palveluista.
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan
harkintaan. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta
huolenpitoa alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi.
Lähtökohtaisesti hoidon on oltava sitovampaa ja vaativampaa kuin perhesuhteisiin liittyvä perheen
jäsenistä huolehtiminen yleensä. Tukea ei myönnetä pelkästään kodinhoidollisista tehtävistä (siivous,
ruoanlaitto, kaupassa käynti ym.). Omaishoidon tukea ei myönnetä, mikäli asiakas asuu sosiaali- ja
terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä.
Omaishoitajana voi toimia omainen, sukulainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka hoidettava
haluaa hoitajakseen. Omaishoitajaksi hakeutuvan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt sekä
elämäntilanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Hänen tulee
kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta. Omaishoidon tukea ei myönnetä, mikäli hoitajalla on
päihteiden väärinkäyttöä tai jos hoitajan terveydentila rajoittaa häntä toimimasta omaishoitajana, vaikka
rinnalle voitaisiin järjestää riittävä määrä hoidettavalle tulevia palveluja ja tukea.
Omaishoidon tuki maksetaan hoitotyön vaativuuden ja sitovuuden perusteella. Tällöin otetaan
huomioon myös muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö. Tuki on hoitajalle veronalaista tuloa ja
siitä karttuu eläkettä. Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa ja omaishoitaja on
kunnan tapaturmavakuutuksen piirissä.
Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa.
Kaupunki huolehtii hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana
intervallihoidon, palvelusetelin, läheislomituksen tai päivähoidon avulla.
Päätös omaishoidon tuesta tehdään määräajaksi tai toistaiseksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa tai
vähintään kerran vuodessa. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, josta käy ilmi hoidon
tarve, kuka hoidon toteuttaa sekä muut mahdolliset omaishoitajuutta tukevat palvelut. Kunnan ja
omaishoitajan välille laaditaan omaishoitosopimus. Omaishoitosopimus on toimeksiantosopimus eikä
omaishoitaja ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan
huoltajaan. Hoitajalla on velvollisuus ilmoittaa hoitotilanteessa tapahtuneista muutoksista omaishoidon
tukeen.

Lisätietoja:
Vaasan kaupunki
Omaishoidon ohjaajat
puh. 06 325 2362 tai 06 325 2371 (klo 9-11)

