Sos.ltk 17.12.2018 § 43 / liite no 21
OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET MARTTILAN KUNNASSA 1.1.2019 ALKAEN
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa,
jossa hoidon antaa omainen, läheinen tai muu henkilö. Ns. vierashoitaja ei voi toimia omaishoitajana.
Päätöksen omaishoidon tuesta tekee sosiaalipalvelujohtaja.
Lasten osalta tuki myönnetään määräaikaisena, jolloin seurataan lapsen terveydentilan ja kuntoutumisen edistymistä. Lasten ja nuorten osalta tuen tarvetta arvioitaessa yhtenä arviointikriteerinä on,
että lapsella on sairaudesta tai vammasta aiheutuva erityisen hoidon tarve tai että lapsella / nuorella
on esim. oikeus saada Kelan maksamaa korotettua hoitotukea tai alle 16 vuotiaan vammaistuki.
1. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Liitteeksi voidaan pyytää lääkärintodistus tai muu vastaava selvitys. Omaishoidontukea voidaan myöntää henkilölle, jolla on väestökirjalain mukainen kotipaikka Marttilan kunnassa, jossa hän tosiasiassa asuu.
2. Omaishoidon tukea myönnetään talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa. Tuen
myöntäminen ratkaistaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Etusijalle asetetaan
eniten hoitoa tarvitsevat hakijat. Omaishoidon tukeen oikeuttavia päivittäisiä toimintoja eivät
ole kodinhoitotyöt kuten siivoaminen, pyykinpesu, ruoan valmistus tai kodin ulkopuolisten asioiden hoitaminen.
3. Omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia.
Lisäksi hoidettavan kodin tulee soveltua hoidon antamiseen.
4. Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi. Tuki voidaan erityisestä syystä
myöntää myös määräaikaisena. Tuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.
5. Omaishoidon tuki voidaan myöntää rahallisena avustuksena tai rahallisen avustuksen ja palvelun yhdistelmänä.
6. Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä omaishoitosopimus, jonka liitteenä on
hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan. Omaishoidon tuki
maksetaan kuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tuen
maksamista varten omaishoitajan on toimitettava selvitys hoidon toteutumisesta kuukausittain
5. päivään mennessä. Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa. Omaishoitaja on tapaturmavakuutettu omaishoitotilanteessa sattuvan tapaturman varalta.
7. Jos omaishoito keskeytyy äkillisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, keskeytyy
hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua. Hoitajasta johtuva syy tai hoidettavasta johtuva muu kuin terveydellinen syy keskeyttää palkkion maksamisen ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien.
8. 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. Oikeus em. vapaaseen on myös hoitajalla, jonka
hoidettava on kodin ulkopuolella enintään 7 tuntia arkipäivää kohti kuntoutuksessa, koulutuksessa tai sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden piirissä. Kunta osoittaa loman aikaisen hoitopaikan. Vapaan ajalta järjestettävästä hoidosta peritään kulloinkin voimassa olevan asiakasmaksulain mukainen maksu.
9. Jollei sopimuksessa toisin ole sovittu, kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään aikaisintaan
irtisanomista seuraavan kahden ja hoitajan irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito
hoidettavan terveydentilan muutoksesta johtuen käy tarpeettomaksi. Sopimus voidaan purkaa
välittömästi, mikäli sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan turvallisuuden.
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OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT / MAKSULUOKAT MARTTILAN KUNNASSA
Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Omaishoidon tukea maksetaan kolmessa eri maksuluokassa. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja
alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n
mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla kertoimella. Hoitopalkkio voidaan maksaa hoitoaikaan suhteutettuna.
Erityishoitopalkkio
Omaishoitolain 5 §:n perusteella voidaan maksaa 799,81 € / kk hoitopalkkio hoidollisesti raskaan
siirtymävaiheen aikana. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä
työtä tai päätoimista opiskelua. Lisäksi hoitajalla ei saa olla vastaavalta ajalta oikeutta sairausvakuutuslain 10 luvun mukaisen erityishoitorahan saamiseen tai oikeutta vuorotteluvapaan 13 §:n
mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esim. saattohoitotilanne. Hoitoajan voidaan arvioida olevan noin ½ vuotta, useissa tapauksissa vähemmän.
I.

Erityistä tukea ja palvelua tarvitsevat

HOITOPALKKIO 780 € / KK
-

II.

Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja/tai valvontaa useissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, esim. WC-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa eikä häntä voi jättää yksin.
Hoito on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin raskasta.
Hoitotyö edellyttää omaishoitajan hoitovastuuta kaikkina vuorokauden aikoina.
Hoito korvaa tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon.
Hoidettava ei voi asua yksin.
Kun hoidettava on lapsi, rinnastetaan hänet oman ikäryhmän lapsiin hoidon sitovuutta arvioitaessa
Jatkuvaa tukea ja palvelua tarvitsevat

HOITOPALKKIO 469 € / KK
-

Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja/tai valvontaa monissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa.
Hoitotyö sitoo hoitajan pääsääntöisesti kokopäiväisesti.
Hoidettava voi olla osan päivästä yksin, mutta ei voi asua yksin.
Hoidettava voi tarvita jonkin verran hoitoa ja apua myös yöaikaan.
Kun hoidettava on lapsi, rinnastetaan hänet oman ikäryhmän lapsiin hoidon sitovuutta arvioitaessa
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TOIMEKSIANTOSOPIMUKSELLA JÄRJESTETTÄVÄ SIJAISHOITO
(omaishoidon tuen vapaapäivien sijaishoito)

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.
Marttilan kunnassa omaishoidon tuen vapaapäiviä järjestetään pääasiassa Suvirannan palvelukeskuksessa, ostopalveluina sosiaalipalveluita järjestävästä asumisyksiköstä, kotipalvelun avulla tai sijaishoidon järjestelyin.
Lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) on lisätty 4 a § koskien sijaishoitoa omaishoitajan vapaan
ja muun poissaolon aikana. Laissa todetaan, että kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun
tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimuksella henkilö sitoutuu huolehtimaan hoidettavan sijaishoidosta omaishoitajan vapaapäivien
aikana. Sijaishoito voidaan järjestää edellä mainitulla tavalla, jos omaishoitaja suostuu siihen. Lisäksi
edellytyksenä on, että järjestely toteutetaan ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide ja
järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi.
Sijaishoitajan kanssa tehtävässä 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.
Sijaishoitajan työoikeudellisesta asemasta sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturvasta on voimassa,
mitä niistä omaishoitajan osalta 10 §:ssä säädetään.
Sijaishoitajan hoitopalkkio on 81,50 €/vrk. Mikäli hoito tapahtuu hoitajan kotona, maksetaan lisäksi
kulukorvausta 30 €/vrk.
Sijaishoitajana voi toimia läheinen, sukulainen tms. perheen valitsema, tehtävään soveltuva hoitaja,
yksityinen henkilö. Vuorokauden (24 h) kestävästä sijaishoidosta maksettava korvaus on 81,50 €. Jos
sijaishoito kestää lyhemmän aikaa, on korvaus vastaavasti pienempi. Sijaishoito voidaan jakaa myös
osiin esimerkiksi 4 x 6 tuntia, jolloin tulee yhteensä 24 tuntia neljän päivän aikana.
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