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OMAISHOITAJA
Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii perheenjäsenestään tai
läheisestään, joka ei sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
selviydy arjestaan omatoimisesti.
Sopimusomaishoitaja on hoitaja, joka on tehnyt virallisen
sopimuksen kunnan kanssa omaishoitajuudesta.

OMAISHOITOSOPIMUS
Ennen omaishoitosopimusta tehdään palvelutarpeen arviointi,
jossa arvioidaan omaishoidettavan toimintakykyä ja selviytymistä arjen askareissa sekä omaishoitajan toimintakykyä toimia
omaishoitajana.
Omaishoitosopimus on sopimus omaishoitajan ja kunnan välillä.
Omaishoitosopimuksesta tehdään virallinen päätös. Sopimus
sisältää:
➤ Hoitopalkkion
➤

määrä euroina/kk ja maksutapa

Lakisääteiset vapaapäivät ja miten vapaat järjestetään

➤ Hoitopalkkion

maksamisen keskeytykset

➤ Määräaikaisen

sopimuksen kestosta

➤ Tietoa

sopimuksen irtisanomisesta

➤ Omaishoidon
➤ Hoito-

yhteyshenkilön yhteystiedot

ja palvelusuunnitelma
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HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA
Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä omaishoidettavan ja
hoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma johon kirjataan
seuraavat asiat:
➤ Omaishoitajan

antaman hoidon määrä ja sisältö

➤ Muut

hoidettavan tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut ja niiden määrä ja sisältö
Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat sosiaalipalvelut ja
niiden määrä ja sisältö
➤

➤ Miten

hoidettavan hoito järjestetään omaishoitajan vapaan
tai muun poissaolon aikana
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OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota
kunta järjestää varaamiensa määrärahojen rajoissa.
Laki omaishoidon tuesta 937/2005
Omaishoidon tukeen sisältyvät:
➤ Omaishoidettavalle
➤ Omaishoitajan

annetut palvelut

lakisääteiset vapaat

➤ Hoitopalkkio
➤ Muut

omaishoitoa tukevat palvelut

Lisätietoa Omaishoidon tuki (65-vuotta täyttäneet)_rovaniemi.fi
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OMAISHOIDON TUEN MAKSULUOKAT
Maksuluokka 1
➤ Hoidettava

tarvitsee paljon hoitoa, valvontaa ja ohjausta
useissa henkilökohtaisissa toimissa ja arjen askareissa.
➤ Hoidon

tarve on lähes jatkuvaa.

➤ Yöaikaan

ei tarvitse apua ja pärjää lyhyen ajan
yksin päiväaikaan.
Maksuluokka 2
➤ Hoidettava

tarvitsee runsaasti hoitoa ja valvontaa
useimmissa henkilökohtaisissa toimissa ja arjen askareissa.
➤ Hoidettava
➤ Päävastuu

ei ole kykenevä itsenäiseen asumiseen.

hoidosta on hoitajalla.

Maksuluokka 3
➤ Hoidettava

tarvitsee jatkuvaa hoitoa ja valvontaa
kaikissa henkilökohtaisissa toimissa.
➤ Hoidettava

tarvitsee myös runsaasti hoivaa ja
huolenpitoa yöaikaan.
➤ Tuki

erityisen vaikeavammaisille tai vaikeasti sairaille
hoidettaville.
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Erityismaksuluokka
➤ Hoitaja

on raskaan siirtymävaiheen aikana estynyt
tekemään ansiotyötä eikä ole oikeutta erityishoitorahaan tai
vuorottelu-vapaaseen.
➤ Hoidollisesti

raskas siirtymävaihe voi olla esim.
saattohoito-tilanne tai siirtyminen hoitomuodosta toiseen.

HOITOPALKKIO
Hoitopalkkio on omaishoitajalle maksettava veronalainen tuki,
joka maksetaan kuukausittain. Hoitopalkkioiden määrästä ja
alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta
annetussa laissa.
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OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEINEN VAPAA
➤ Hoitajalla

oikeus kolmen (3) vuorokauden vapaaseen
kuukaudessa.
➤ Lakisääteiset

vapaat ei vähennä hoitopalkkiota.

➤ Lakisääteiset

vapaat on pidettävä seuraavan vuoden
tammikuun loppuun mennessä tai sopimuksen
voimassaoloaikana.
➤ Hoito-

ja palvelusuunnitelmaan kirjataan vapaiden
järjestämistapa.
➤ Jos

hoito keskeytyy yli 14 vrk kuukauden aikana, tällöin
ei ole oikeutta lakisääteiseen vapaaseen kuukautta
kohden.
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OMAISHOITAJAN VAPAIDEN VAIHTOEHDOT
Sijaishoito kotona
➤ Sijaishoitaja

ja kaupunki tekevät toimeksiantosopimuksen.

➤ Sijaishoitajan

terveyden ja toimintakyvyn on vastattava
omaishoidon asettamia vaatimuksia.
➤ Sijaishoitopalkkion

suuruus määräytyy omaishoidontuen
maksuluokkien mukaisesti.
Perhehoito hoidettavan kotona tai perhehoitajan kotona
➤ Perhehoito

voi olla lyhytaikaista hoitoa perhehoitokodissa.

➤ Osavuorokautinen

perhehoito voi olla päivä- tai yöaikaista.

➤ Se

voi olla vaihtoehto omaishoidon tueksi tilanteissa,
joissa ei ole tarvetta tai halukkuutta ympärivuorokautiselle
perhehoidolle.
➤ Päiväaikainen

perhehoito tukee myös yksin asuvien
ikäihmisten kotona asumista.
Palvelu

Avoinna

Puhelin

Ikäihmisten
perhehoito
Palveluohjaaja

Ma-pe klo 13-15

016 322 4370

9

Lyhytaikainen jaksohoito palveluasumisessa
Lyhytaikaista jaksohoitoa tarjoaa kaupungin yksikkö
palvelutalo Näsmänkieppi.
Palvelu

Avoinna

Puhelin

Lyhytaikainen
jaksohoito

Ma-pe klo 9-14 016-322 6631
016-322 4647
016-322 4262

Vapaiden järjestäminen omaishoidon palvelusetelillä
A. Lyhytaikaishoitoa yksityisissä palvelukodeissa
➤ Luettelo

palvelutuottajista on saatavilla Nestorista ja

netistä
➤ Jaksohoidosta

perittävä omavastuu tulee asiakkaan

maksettavaksi.
➤ Omavastuuosuuden
➤ Asiakasmaksut

hinta v. 2022 on 11,60€/vrk.

tarkistetaan kahden (2) vuoden välein.
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B. Sijaishoitoa kotiin palvelusetelin arvolla
➤ Luettelo

palvelutuottajista on saatavilla Nestorista.

➤ Omaishoidontuen

vapaan palveluseteli on
kiinteähintainen eli arvo ei riipu asiakkaan tuloista.
➤ Palvelusetelin

arvo vuonna 2022 on 135 €/vrk.

➤ Palvelut

ovat hoidettavalle maksuttomia palvelusetelin
arvoon asti.
➤ Kaupunki

maksaa yksityisen palvelutuottajan
kustannuksista kaupungin myöntämän palvelusetelin
suuruisen summan.
➤ Palvelutuottajat

määrittelevät tuntihinnat itse ja hinnat

voivat vaihdella.
➤ Asiakas

maksaa palvelusetelin ylittävän osuuden suoraan
palveluntuottajalle
➤ Mikäli

palveluseteliä ei käytetä koko arvon edestä, niin
käyttämättä jäänyttä osuutta ei palauteta rahana.
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KESKEYTYS HOITOPALKKION MAKSUUN
Tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan palveluohjaajalle, jos
hoidettavan kunnossa tapahtuu merkittävää muutosta, hoitoolosuhteet muuttuvat tai hoito keskeytyy.
Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvan syyn vuoksi, hoitopalkkion maksaminen
keskeytyy (1) kuukauden kuluttua.
Jos hoito keskeytyy omaishoitajasta johtuvasta syystä tai
hoidettavasta johtuvasta muusta syystä kuin terveydellisestä
syystä yhteensä yli seitsemäksi (7) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana, hoitopalkkiota ei makseta hoidon
keskeytymispäiviltä.
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OMAISHOITAJAN HYVINVOINTI- JA
TERVEYSTARKASTUKSET
Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus hyvinvointi- ja
terveystarkastukseen, jonka tarkoitus on tukea omaishoitajaa
ja hänen terveyttään.
Hyvinvointi ja terveystarkastuksessa selvitetään omaishoitajan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä
mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito.
Vastaanotot

Avoinna

Puhelin

Pulkamontien terveysasema

Ma-pe
klo 9-14

016- 322 4610

Rinteenkulman terveysasema
Urheilukadun terveysasema

016- 322 4620
016- 322 4600
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OMAISHOITAJAN ELÄKE- JA
TAPATURMAVAKUUTUSTURVA
Omaishoitopalkkio kerryttää eläkettä alle
omaishoitajille.
Oikeus
eläketurvaan
ja
vakuutukseen kuuluu sopimusomaishoitajalle.

68-vuotiaille
tapaturma-

Omaishoitosopimukseen kuuluu lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka koskee hoitotilanteissa tai työmatkalla
tapahtuvia tapaturmia.
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OMAISHOITOA TUKEVAT PALVELUT
Kotihoito ja kotisairaanhoito
Omaishoidon tuen lisäksi voi saada kotihoidon tai kotisairaanhoidon palveluita.
Kotikuntoutus
Fysioterapeutti tulee tekemään kotikäynnin ja yksilöllisen
arvion mukaan antaa kotikuntoutusohjeita tai aloittaa kotikuntoutusjakson asiakkaan kotiin. Fysioterapeutti auttaa
myös apuvälineasioissa.
Palvelu
Nestori
Omaishoidon tuki
Palveluohjaajat

Avoinna
Ma-pe
klo 9-14
Ma-pe
klo 13-15

Asiointi
016 322 2580
016 322 4370
sähköpostitse:
tk-omaishoito@rovaniemi.fi
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Kuntouttava päivätoiminta
Kuntouttavaa päivätoimintaa on mahdollista saada omaishoidettavalle joko kokopäiväisenä tai puolipäiväisenä. Päivätoiminta toimii omaishoitajan jaksamisen tukena.
Palvelu

Avoinna

Puhelin

Tapionkodin
päivätoiminta
Korkalonkatu 10

Ma-pe klo 8-15

040 530 4805

Päivätoiminnan
palveluvastaava

Ma-pe klo 8-15

040 752 5458

Nestori
Lisätietoa
päivätoiminnasta

Ma-pe klo 9-14

016 322 2580

Apuvälineet
Rovaniemen apuvälinepalveluista voi lainata liikkumista ja
päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä.
Palvelu

Avoinna

Asiointi

Apuvälinepalvelut

Ma ja to klo 8-15:30

040 756 4048
os. Kairatie 75
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Hoitotarvikkeet
Omaishoidettavalla on mahdollisuus saada inkontinenssisuojat mikäli virtsan- tai ulosteenkarkailu on jatkuvaa, ja
päivittäistä arkea häiritsevää.
Neuvontapiste Nestorista voi saada kokeiltavaksi erimallisia
inkontinenssisuojia ja tarvittaessa tehdään kotiinkuljetussopimus inkontinenssituotteista.
Palvelu
Nestori
Hoitotarvikkeet

Avoinna
Ma-pe klo 9-14

Puhelin
016 322 2580

Ateriapalvelu
Kotiin kuljetettu ateria maksaa:
➤ 8,70€/ateria,

kun bruttotulot ovat yli 1 200€/kk tai
➤ 6,95€/ateria, kun bruttotulot ovat alle 1 200€/kk
Palvelu

Avoinna

Puhelin

Ateriatilaukset ja
muutokset

Ma-pe klo 9-10

016 322 8197
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Siivouspalvelut tai muut kodinhoidolliset työt
Palvelua on mahdollista ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta.
Listan palvelutuottajista voi saada Nestorista tai Rovaniemen
kaupungin internetsivuilta:
Kotipalveluita ja kotihoidon tukipalveluita tuottavat yksityiset
palvelutuottajat
Kuljetuspalvelu
Rovaniemen kaupunki voi myöntää sosiaalihuoltolain
mukaista kuljetuspalvelua, mikäli ikäihmisellä on pitkäaikaisia
ja huomattavia liikkumisongelmia, ja jos kuljetuspalvelut ovat
välttämättömiä jokapäiväisistä toiminnoista selviämiseksi.
Kuljetustukea haetaan ottamalla yhteys Nestoriin.
Palvelu

Avoinna

Asiointi

Nestori
Kuljetustuki

Ma-pe klo 9-14

016 322 2580
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Turvapalvelut ja teknologiset laitteet
➤ Turvapuhelin,

paikantava turvakello ja muut
turvalaitteet varmistavat, että apu on aina lähellä.
➤ Turvapuhelimeen

on lisättävissä muita laitteita mm.
ovivahti, liesivahti ja palohälytin.
➤ Laitteisiin

liittyvistä auttamiskäynneistä ja asennuksista
vastaa kaupungin kotihoidon hoitajat.
Palvelu

Avoinna

Asiointi

Nestori

Ma-pe klo 9-14

016 322 2580

Teknologiaohjaaja

Ma-pe klo 8-16

016 322 4551
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KELAN PALVELUT
Eläkettä saavan hoitotuki
Omaishoidettava voi hakea Kansaneläkelaitoksen myöntämää
eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotukea varten
on oltava lääkärin C-todistus, joka ei saa olla puolta vuotta
vanhempi. Hoitotuki on veroton etuus.
Hoitotukea voi hakea suoraan Kelan verkkosivuston kautta:
➤ Näin

haet eläkettä saavan hoitotukea -ohje_kela.fi
➤ Hakemuslomake EV256-lomake_kela.fi
Omaishoitajien kuntoutuskurssit
Kela järjestää omaishoitajien kuntoutuskursseja sekä yksilöettä parikursseina. Parikursseille osallistuvat omaishoitaja ja
hoidettava läheinen yhdessä. Kursseilla kiinnitetään huomiota
omaishoitajan jaksamiseen, sekä etsitään erilaisia keinoja,
miten stressiä voi lieventää sekä torjua.
Kuntoutusta varten on pyydettävä lääkäriltä B-lausunto.
Palvelu

Avoinna

Asiointi

Kela
Eläkettä saavan hoitotuki
Kurssitiedustelut ja
hakemuslomakkeet

Ma-pe klo 9-16

020 692 205

Lisätietoa: Omaishoitajien sopeutumisvalmennuskurssit_kela.fi
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JÄRJESTÖT OMAISHOIDON TUKENA
Omaishoidon tukitoiminta on tarkoitettu kaikille omaistaan
hoitaville eikä toimintaan osallistuminen edellytä kunnan
kanssa solmittua omaishoitosopimusta tai yhdistyksen
jäsenyyttä.
Napapiirin Omaishoitajien Taukopirtti tarjoaa omaishoitajalle
hetkellisen avun arkeen vapaahetken muodossa sekä
virkistystä hoidettavalle. Se on tarkoitettu kotona asuvalle
ikääntyneelle hoidettavalle, joka on yhden autettava ja
kykenee ruokailemaan itsenäisesti.
Ovet-valmennus ® Sinulle, joka:
➤ Tuet

ja avustat sairastunutta tai vammautunutta
läheistäsi ja tarvitset tietoa ja osaamista omaishoidosta
➤ Haluat jakaa ajatuksiasi, keskustella ja verkostoitua
toisten omaishoitajien kanssa
➤ Haluat vahvistaa omaishoitoon liittyviä tietojasi ja taitojasi
➤ Haluat pohtia omaa omaishoitajuutta osana elämääsi
Järjestötoimija

Verkkosivut

Napapiirin omaishoitajat
ry

napapiirinomais 040 8495 648
hoitajat.fi

Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry

lappilaiset.fi
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Asiointi

040 689 5910

OIKEUDELLINEN ENNAKOINTI
Oikeudellisen ennakoinnin avulla on mahdollista päättää
etukäteen miten itseä ja omia asioita hoidetaan, jos tulee
myöhemmin toimintakyvyttömäksi.
Lisätietoa

Verkkosivut

Puhelin

Digi- ja
väestötietovirasto

dvv.fi

029 553 6256

Oikeusaputoimisto

oikeus.fi

029 566 1560

Nestori

Nestori_rovaniemi.fi 016 322 2580

Edunvalvontavaltuutus
Lähipiiristä valittu luotettu henkilö saa edunvalvontavaltuutuksella valtuudet hoitaa talouteen ja omaisuuteen sekä
terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä asioita.
Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sitten, kun
valtuutuksen laatinut henkilö on tullut itse kykenemättömäksi
hoitamaan asioitaan ja valtuutus on saatettu voimaan
maistraatissa.
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HOITOTAHTO
Hoitotahto tehdään sellaisen tilanteen varalle, jossa henkilö ei
ole enää kykenevä tekemään omaa hoitoaan koskevia
päätöksiä esim. vakavan sairauden tai onnettomuuden vuoksi.
Hoitotahdon voi tehdä esim. omakanta.fi -sivustolla.

OMAISHOITOASIAKKUUDEN
PÄÄTTYMINEN
Hoidettavan siirtyessä tehostettuun palveluasumiseen,
laitoshoitoon tai hänen kuollessa, hoitopalkkio maksetaan
kyseisen kuun loppuun.
Omaishoitajan irtisanoessa
kuukauden irtisanomisaika.

sopimuksen

on

yhden

(1)

Mikäli sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai
hoitajan terveyden tai turvallisuuden, voidaan sopimus purkaa
heti.
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OMAISHOIDON PALVELUOHJAUS
Palvelu
Omaishoidon tuki
Palveluohjaajat

Avoinna
Ma-pe
klo 13-15

Asiointi
016 322 4370
sähköpostitse:
tk-omaishoito@rovaniemi.fi

NESTORI – NEUVONTAA IKÄIHMISILLE
Nestori neuvontapiste palvelee ikäihmisiä, heidän omaisiaan
ja läheisiään monenlaisissa arjen asioihin liittyvissä
kysymyksissä. Eri tukimuodoista ja palveluista saa tietoa
ottamalla yhteyttä Nestorin neuvontapisteeseen.

Palvelu

Avoinna

Puhelin

Nestori

Ma-pe klo 9-14

016 322 2580
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