18.01.2010

SEUDULLINEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS
Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta.
Haminan kaupunki
Kotkan kaupunki
Miehikkälän kunta
Pyhtään kunta
Virolahden kunta

Hakemus saapunut
HAKIJAN
HENKILÖTIEDOT
(HOIDETTAVA)

_ Diaarinumero:_______ Hakee

Nimi

hoitopalkkiota

hoitopalkkion korotusta

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin

Perhesuhteet

HOIDETTAVAN
SAIRAUS TAI
VAMMA

MITEN LAPSI TAI
NUORI EROAA SAMANIKÄISESTÄ
LAPSESTA
/NUORESTA
HOITAVA/OMA
LÄÄKÄRI
MUUT PALVELUT
JA TUET

Saako hoidettava seuraavia palveluja:
Kotihoito (kotipalvelu/
ei
kyllä, kuinka usein
kotisairaanhoito)
Päivähoito
ei
kyllä, kuinka usein
Päivätoiminta/työtoiminta
ei
kyllä, kuinka usein
Henkilökohtainen avustaja ei
kyllä, tuntia/vk
Saako hoidettava KELAlta hoitotukea/vammaistukea?
ei

kyllä, määrä/kk
vireillä

Maksetaanko lapsen vanhemmalle erityishoitorahaa?
kyllä, määrä/kk

HAKIJAN
TOIMINTAKYKY

1.

Näkö

normaali

heikko

sokea

2.

Kuulo

normaali

heikko

kuuro

3.

Puhe

normaali

epäselvä

puheen
tuottamisen
häiriö

afasia

normaali
talutettava

epävarma
itse
pyörätuoli

kaatuilu
nostettava
pyörätuoli

teline
vuode

4.

Liike

silmälasit
kuulolaite

ylivilkkaus
5.

Rakon toiminta

normaali

autettava
WC:hen

kastelu/vaipat

katetri

6.

Suolen toiminta

normaali

ei tiedosta
ulostamisen
tarvetta

tuhriva

toimitettava

7.

Syöminen

itse

autettava
ohjattava

syötettävä

letku

8.

Lääke

itse

autettava

valvottava

9.

Pukeutuminen

itse

autettava
ohjattava

puettava

10. Peseytyminen

itse

autettava
ohjattava

pestävä

11. Nukkuminen

normaali

avun tarvetta yöllä

12. Muisti

normaali

alentunut

13. Muistitesti

tehty

14. Psyyke
nen

normaali
sekava
häiritsevä

pisteet

muistamaton
pvm.

masentunut
harhailu

öisin levoton

aggressiivikontaktikyvytön

muu

Muuta huomioitavaa arjen toiminnassa: (allergiat, erityissairaudet)

HOITOISUUS

Toistuva hoidontarve
Palvelun ja hoidontarve toistuvaa. Sitoo hoitajan hoitotyöhön vähintään 2- 3 x vuorokaudessa.
Lähes jatkuva hoidontarve
Palvelun ja hoidontarve runsasta. Sitoo hoitajan hoitotyöhön päivittäin lähes aamusta iltaan.
Hoitaja voi olla työssä, mutta asuu samassa taloudessa.
Jatkuva ympärivuorokautinen hoidontarve
Palvelun ja hoidontarve runsasta ympäri vuorokauden. Sitoo hoitajan hoitotyöhön päivittäin
ympäri vuorokauden. Hoitotyö kokopäivätoimista.

HOIDON
TARVE

Päivittäin

kertaa vuorokausi

Päivittäin ympäri vuorokauden

TIEDOT HOIDON
JA HOIVAN TARPEESTA

Toimet, joista hoidettava selviytyy itsenäisesti:

tuntia vuorokausi

Avun ja valvonnan tarve yöaikana:

Kuinka kauan hoidettava selviytyy yksin ilman toisen henkilön apua tai
valvontaa:

Omaishoitajan päivittäiset tehtävät:

Hoitotyön apuna käytettävät palvelut:

HOITAJAN
HENKILÖTIEDOT

Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin/koti

Puhelin/työ

Hoitaja on sukulainen
ei
kyllä
mikä
Mistä alkaen olette hoitanut omaistanne?________________________
Suostun hakemuksessa mainitun henkilön omaishoitajaksi:
kyllä
en
Hoitaja on

kokopäivätyössä
vuorotteluvapaalla
eläkkeellä, millä

osa-aikatyössä
ei ansiotyössä

hoitaja jäänyt pois omasta työstä hoitotyön vuoksi, alkaen
HOITAJAN TERVEYDENTILA
MILLAINEN TUKI
TEITÄ AUTTAISI
OMAISHOITAJANA
LUPA TIETOJEN
SAANTIIN

Päiväys

.

Suostun asian ratkaisemiseen tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta
Hoidettavan tiedot
kyllä
ei
Hoitajan tiedot
kyllä
ei

20
Hakijan tai huoltajan allekirjoitus

Lisätietoja hoitotyöstä:

Viranhaltijan merkintöjä:

RAVA:
Hoitoisuus (1 – 10):
Päätöstä koskevia tietoja:

18.01.10
OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN
Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan henkilön kotikunnalta.
Hakijana on hoidettava. Jos hakija ei pysty itse vastaamaan kysymyksiin, hoitaja voi täyttää
hakemuksen hänen puolestaan. Hakemukseen voidaan liittää lääkärinlausunto (C-todistus
tai viimeisin epikrisi) tai muu selvitys hoidettavan terveydentilasta.
Hakijaa pyydetään täyttämään hakemus huolellisesti. Perheeseen tehdään pääsääntöisesti
kotikäynti ennen päätöksentekoa. Kotikäynnillä tavataan hoitaja ja hoidettava.
Omaishoidon tuki voi vaikuttaa hoitajan eläkkeeseen. Pyydämme teitä selvittämään asiaa
eläkelaitokselta. Omaishoidontuki saattaa vaikuttaa hoitajan työttömyysturvaan.

VASTUUALUEET
Hamina
Palveluohjaaja Tarja Sinisalo
puhelin:

Sibeliuskatu 25 C, 49400 HAMINA
(05)7493 522 tai 040 7197 650

Kotka
Aikuis- ja vanhusväestö (hoidettava yli 18 vuotta) ei kehitysvammaiset
Karhulan alue
Palveluohjaaja Hannele Moisio
Merikatu 1, 48100 KOTKA
puhelin:
(05)2347 505 tai 044 7027 505
soittoaika:
ma klo 9.00 – 15.30, pe klo 8.00 – 10.00
muina aikoina:
044 7027 505
Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan alue
Palveluohjaaja Pirjo-Liisa Peri
Merikatu 1, 48100 KOTKA
puhelin:
(05)2345 901
soittoaika:
ma klo 9.00 – 15.30, pe klo 8.00 – 10.00
muina aikoina
040 5265 447
Lapset ja nuoret (hoidettava alle 18 vuotta) sekä kehitysvammaiset
Vammaispalvelutoimisto
Kotkantie 6, 48200 KOTKA
puhelin:
(05)234 51 vaihde
Pyhtää
Johtava hoitaja Marjut Suvilaakso
puhelin:
Kaakon kaksikko
Miehikkälän ja Virolahden kunnat
Avopalveluohjaaja Jenni Yläjääski
puhelin:

Siltakylän palvelukeskus, Huutjärventie14,
49220 SILTAKYLÄ
040 5122 403

Keskustie 6, 49700 MIEHIKKÄLÄ
Rantatie 22, 49900 Virolahti
040 5527 604

Hakemuslomakkeet liitteineen palautetaan vastuualueen toimipisteeseen.

SEUDULLISET OMAISHOIDONTUEN MAKSULUOKAT JA KRITEERIT 18.01.10
Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla.
Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kanssa on riittävä.
Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalla hoidolle sopiva.
Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
Laki omaishoidon tuesta 937/2005 § 3.

RYHMÄ - I
231.65 e/kk

Alennettu hoitopalkkio
Hoidontarve toistuva
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tarvitsevat alentuneen toimintakyvyn, vamman tai sairauden
vuoksi toistuvasti ja säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja ohjausta joissain henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toimissa.
Avun ja ohjauksen tarve: Perushoito: pukeminen, peseytyminen, henkilökohtainen
hygienia ja hoito, lääkitys ja erikoishoidot, ruokailu, liikkuminen, kodinhoito ja asiointi
kodin ulkopuolella.
Hoitotyö sitoo omaishoitajan hoitotyöhön säännöllisesti päivittäin, mutta hoidettava voi asua
yksin.
Omaishoitajan on huolehdittava hoidettavasta ja oltava valmis suorittamaan hoitotoimenpiteet hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan.
Hoidettavan asuessa yksin omaishoitaja vastaa hoidon ja hoivan tarpeeseen vähintään kaksi
kertaa päivässä.( esim. aamu ja iltatoimet ).
Hoitopalkkio voidaan maksaa alennettuna:
Hoitajan esittämän erityisen syyn perusteella esim. pienempi hoitopalkkio on taloudellisempi vaihtoehto hoitajalle ja hänen perheelle, eläkkeellä olevan hoitajan ansaintaraja, hoitopalkkion määrän vaikuttaessa tietyn sosiaaliturva etuuden saamiseen ja suuruuteen.
Hoitopalkkio voidaan maksaa harkinnan mukaan alennettuna, myös silloin kun hoidettava on
kodin ulkopuolisessa hoidossa arkisin yli 7 tuntia päivässä tai hänellä on henkilökohtainen
avustaja. Hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä hoidettavan ollessa kotona.
Hoitotyön tukena voidaan käyttää hoitajalle tai hoidettavalle annettavia sosiaalija terveyspalveluja.
Hoitopalkkio ei oikeuta lakisääteisiin vapaisiin, koska hoidon sitovuus on vähäisempää
kuin omaishoitolain 937/2005 § 4 1 momentti edellyttää ja hoidon ja
huolenpidon tarve on vähäistä.

RYHMÄ - II
347.41 e/kk

Hoidontarve lähes jatkuva
Hoitotyö sitoo omaishoitajan hoitotyöhön lähes ympärivuorokauden. Hoidettava ei voi asua
yksin, mutta hän selviytyy yksin 2 - 4 tuntia.
Hoidettava ei pystyisi asumaan kotona muiden palvelujen avulla.
Omaishoitajan on huolehdittava hoidettavasta ja oltava valmis suorittamaan
hoitotoimenpiteitä eri vuorokauden aikoina.
Hoitopalkkio voidaan maksaa myös silloin, kun hoidettava on kodin ulkopuolisessa hoidossa keskimäärin 7 tuntia päivässä ja hoidon ja valvonnan tarve on runsasta hoidettavan ollessa kotona.
Omaishoito korvaa ympärivuorokautisen asumispalvelun.
Hoitotyön tukena voidaan käyttää hoitajalle tai hoidettavalle annettavia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Aikuiset ja vanhukset
Tähän ryhmään kuuluvat vanhukset ja vaikeavammaiset aikuiset, jotka tarvitsevat alentuneen
toimintakyvyn, vamman tai sairauden vuoksi paljon hoitoa ja huolenpitoa ja valvontaa monissa henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toimissa.
Omaishoitaja auttaa perushoidossa: wc- asiointi, pukeminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia ja hoito, lääkitys ja erikoishoidot, ruokailu, liikkuminen sekä kodinhoito ja asiointi kodin ulkopuolella.
RAVA 2.5 – 3.0 (viitteellinen arvo)
Lapset ja nuoret

RYHMÄ – III
532.72e/kk

Ryhmään kuuluvat vaikeavammaiset tai sairaat lapset ja nuoret jotka tarvitsevat paljon
hoivaa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa. Esim. aamu- ja iltatoimet, ruokailu ja hygienian hoito.
Alle 18-vuotiaiden kohdalla arvioinnissa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi
liikuntakykyyn, kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden
tarpeeseen.
Hoidettavan ollessa viikot toisella paikkakunnalla esim. koulussa ja viikonloput kotonpalkkio maksetaan alennetun hoitopalkkion mukaan.

Hoidontarve ympärivuorokauden
Hoitotyö sitoo omaishoitajan hoitotyöhön ympärivuorokauden ja hoitotyö on kokopäivätoimista. Hoidettava ei voi asua yksin, mutta hän selviytyy tietyissä tilanteissa yksin yhden
tunnin ajan. Hoidettava ei pystyisi asumaan kotona muiden palvelujen avulla.
Omaishoitajan on huolehdittava hoidettavasta ja oltava valmis suorittamaan
hoitotoimenpiteitä kaikkina vuorokauden aikoina.
Hoitotyön tukena voidaan käyttää hoitajalle tai hoidettavalle annettavia sosiaali- ja
terveyspalveluja.
Omaishoito korvaa ympärivuorokautisen tehostetun asumispalvelun tai pysyvän
laitoshoidon.

Aikuiset ja vanhukset
Tähän ryhmään kuuluvat vanhukset ja vaikeavammaiset aikuiset henkilöt, jotka tarvitsevat
alentuneen toimintakyvyn, vamman tai sairauden vuoksi runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa kaikissa henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toiminnoissa.
Omaishoitaja auttaa perushoidossa: wc- asiointi, pukeminen, peseytyminen,
henkilökohtainen hygienia ja hoito, lääkitys ja erikoishoidot, ruokailu, liikkuminen, kodinhoito ja asiointi kodin ulkopuolella.
RAVA 3.0 – 3.6 (viitteellinen arvo)
Lapset ja nuoret
Ryhmään kuuluvat vaikeavammaiset tai sairaat lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat runsaasti
hoivaa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa. Esim. wc- asiointi,
pukeminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia ja hoito, lääkitys ja erikoishoidot, ruokailu ja liikkuminen.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi liikuntakykyyn, kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen. Tuki kohdennetaan vaikeasti vammaisen lapsen hoitoon. Hoitotyö on erittäin vaativaa ja sitovaa.
RYHMÄ – IV
694.83e/kk

Hoidontarve ympärivuorokauden, lyhytaikainen hoidontarve
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tarvitsevat alentuneen toimintakyvyn, vamman
tai sairauden vuoksi runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa kaikissa henkilökohtaisissa
ja päivittäisissä toimissa.
Omaishoitaja auttaa perushoidossa: wc- asiointi, pukeminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia ja hoito, lääkitys ja erikoishoidot, ruokailu, liikkuminen sekä kodinhoito ja asiointi kodin ulkopuolella.
Hoitotyö sitoo omaishoitajan hoitotyöhön ympärivuorokauden ja hoitotyö on kokopäivätoimista. Hoidettava ei voi asua yksin, mutta selviytyy tietyissä tilanteissa yksin yhden tunnin ajan.

Omaishoitajan on huolehdittava hoidettavasta ja oltava valmis suorittamaan
hoitotoimenpiteitä kaikkina vuorokauden aikoina.
Hoitopalkkio voidaan maksaa, jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä.
Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole tältä ajalta; vähäisiä suurempia työtuloja, oikeutta
sairausvakuutuslain 1224/2004 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan eikä oikeutta vuorotteluvapaa lain 1305/2002 § 13 mukaiseen vuorottelukorvaukseen.
Hoitopalkkion tarkoituksena on mahdollistaa omaishoitajan töistä pois jäämisen esimerkiksi
omaisen tai läheisen saattohoidon tai muun hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen ajaksi.
Kyse on lyhytaikaisesta hoidosta tai huolenpidosta, jonka kesto määräytyy tapauskohtaisesti.
RAVA 3.7 – 4.3 (viitteellinen arvo)
Hoitotyön tukena voidaan käyttää hoitajalle tai hoidettavalle annettavia sosiaali- ja
terveyspalveluja.
Omaishoito korvaa ympärivuorokautisen pysyvänlaitoshoidon.

RYHMÄ – V
1558.91e

Hoidontarve ympärivuorokauden, hoitaja jää pois omasta työstä
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tarvitsevat alentuneen toimintakyvyn, vamman tai sairaudenvuoksi runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa kaikissa henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toiminnoissa.
Avuntarve: Perushoito: wc- asiointi, pukeminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia ja hoito, lääkitys ja erikoishoidot, ruokailu, liikkuminen, kodinhoito ja asiointi kodin
ulkopuolella.
Hoitotyö sitoo omaishoitajan hoitotyöhön ympärivuorokauden ja hoitotyö on kokopäivätoimista. Hoidettava ei voi asua yksin, mutta selviytyy tietyissä tilanteissa yksin yhden tunnin ajan.
Omaishoitajan on huolehdittava hoidettavasta ja oltava valmis suorittamaan
hoitotoimenpiteitä kaikkina vuorokauden aikoina.
Hoitopalkkio voidaan maksaa korotettuna silloin, kun hoitaja jää pois omasta työstään hoitotyön vuoksi ja hoitotyö sitoo ympärivuorokauden tai lähes ympärivuorokauden. Omaishoito
on pysyvänlaitoshoidon tai ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vaihtoehto.
Palkkion maksun edellytyksenä on, että omaishoitajalla ei ole muita vähäisiä suurempia työtuloja. Hoitaja ei voi saada vuorotteluvapaakorvausta tai Kelan erityishoitorahaa samalta ajalta. (Laki omaishoidontuesta 937/2005 § 5)
Hoitotyön tukena voidaan käyttää hoitajalle tai hoidettavalle annettavia sosiaali-ja terveyspalveluja.

