Omaishoidon yleiset kriteerit
Asiointiin ja kotitöihin saatava apu ei oikeuta
omaishoidontukeen.
 Tukea ei myönnetä, jos hoitoa tarvitseva asuu
julkisessa tai yksityisessä sosiaali- ja
terveydenhuollon yksikössä.
 Tuen suuruuteen vaikuttaa se, kenellä on
ensisijainen vastuu hoidosta: esim.
omaishoitajalla vai kotipalvelulla.


Omaishoidon edellytykset







Yli 65vuotiaiden
omaishoito






Vöyrin kunnan
Vanhustenhuolto

Iäkäs henkilö, joka tarvitsee kotona hoitoa ja
hoivaa heikentyneen toimintakyvyn, sairauden,
vamman tms. vuoksi
Läheinen/omainen, joka on halukas ottamaan
vastuun hoidosta ja hoivasta ja tarjoamaan
tarpeelliset palvelut.
Hoitoa tarvitseva hyväksyy omaishoitajan ja
omaishoidon hoitomuotona.
Omaishoitajan terveys vastaa omaishoidon
vaatimuksia.
Omaishoitaja ja muut tarvittavat sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelut riittävät takaamaan
hoitoa tarvitsevan hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden.
Hoitoa tarvitsevan koti sopii hänen
tarvitsemansa hoidon tarjoamiseen.
Tuen myöntämispäätöksen arvioidaan olevan
hoitoa tarvitsevan edun mukainen.

Omaishoito tarkoittaa, että
läheinen tai omainen vastaa
iäkkään ihmisen hoidosta ja
hoivasta.
Toiminnan suuntaviivat
Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, josta kunta vastaa kuntakohtaisen
talousarvion mukaan. Kyse ei ole subjektiivisesta oikeudesta vaan tarveharkintaisesta
palvelusta.
 Laki omaishoidon tuesta
 Kunnan omaishoidon tuelle asettamat kriteerit
www.vora.fi
 Käsittelijä tekee henkilökohtaisen
tarveperusteisen arvioinnin.


Omaishoidon palkkiotasot?
 Perustuki 392,00 €/kk
 Korotettu tuki 522,20 €/kk
 Kattava tuki 873,70 €/kk
 Erityistuki 784,01 €/kk

Omaishoito
Vanhusten omaishoidon tavoitteena on asiakaslähtöinen, korkealaatuinen ja tasa-arvoinen hoito ja
hoiva.

Millaisiin asioihin voi saada apua?
 Valmistavaan koulutukseen (vuodesta 2018
lähtien) ja terveyskeskuksessa tehtäviin
terveystarkastuksiin.
 Omaishoitajan hoitopalkkio
 2–3 lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa
 Omaishoitajan sijainen, kotipalvelu ja
intervallihoito.
Mistä haetaan sosiaalista tukea ja
virkistyspalveluita?
 Omaishoitajien yhdistyksistä
Folkhälsanin kerran kuussa omaishoitajille
järjestämä kahvitilaisuus

Ota yhteyttä

Miten omaishoidon tukea haetaan?
 Tukea haetaan vanhustenhuollon päällikön
kautta.
 Hakulomakkeen saa kunnan verkkosivulta
osoitteesta www.vora.fi tai vanhuspalveluneuvonnasta tai vanhustenhuollon päälliköltä.
 Sinun ja omaishoitoa tarvitsevan hoidontarve
arvioidaan teidän kummakin terveydentilan ja
toimintakyvyn perusteella.
Ilmoita keskeytyksestä
 Ilmoita omaishoidon keskeytymisestä, jos
keskeytys kestää yli 30 päivää esimerkiksi siksi,
että omainen saa muuta hoitoa kuin
omaishoitoa.

Omaishoidon käsittelijä
Vanhustenhuollon päällikkö
Puh. 050 3250 742,
arkisin toimistoaikaan

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät
kysymykset
Terveyskeskuksen puhelin- ja
sairaanhoitoneuvonta
Puh. (06) 3852 200, klo 8.00–16.00

Vanhustenhuolto
Öurintie 31
66800 Oravainen

