Omaishoidon tuen palvelukuvaus

Omaishoidon tavoitteena on mahdollistaa hoidettavan henkilön hoito ja huolenpito kotioloissa
omaisen avulla. Omaishoitosopimuksen Siilinjärven kunnan kanssa tehnyt hoitaja on oikeutettu
kolmeen lakisääteiseen vapaapäivään kuukautta kohden. Siilinjärven kunnan tehtävänä on
huolehtia omaishoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisten
vapaapäivien ajaksi. Omaishoitolaissa säädetään tuen myöntämisedellytyksen. Hoidon
järjestämisestä sovitaan omaishoitajan ja hoidettavan kanssa. Hoitajalle järjestettävän vapaan
tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista.
Omaishoitajan
vapaapäivien
järjestämisestä
omaishoitaja
sopii
palveluohjaajan/muistipalveluohjaajan
kanssa.
Palveluseteli myönnetään
omaishoitajien
lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseksi omaishoitajalle silloin, kun se soveltuu vaihtoehtona
omaishoitajan vapaapäivien korvaamiseen eikä kunnan oma palvelutuotanto pysty vastaamaan
palveluntarpeeseen. Asiakas saa 1-3 kpl palveluseteliä kuukaudessa (yksi palveluseteli vastaa
yhtä lakisääteistä vapaavuorokautta/kk).
Omaishoidon vapaa palvelusetelillä voidaan järjestää kotiin annettavana palveluna tai
lyhytaikaishoitona hoivayksikössä. Lyhytaikaishoitona toteutettavien hoitojaksojen on tarkoitus olla
kuntouttavia ja kotona asumista tukevia. Palvelusetelin myöntää palveluohjaaja tai
muistipalveluohjaaja.
Omaishoitaja
sopii
vapaapäivien
järjestämisestä
hyväksyttyjen
palvelusetelituottajien
kanssa.Omaishoitaja voi käyttää kerralla koko palvelusetelin tai vain osan siitä taikka yhdistää
palvelusetelit pidemmäksi vapaaksi. Palveluseteleitä ei myönnetä ennakkoon, ja ne on käytettävä
sen kalenterivuoden aikana, jolloin vapaa on kertynyt. Omaishoidon palvelusetelin arvo on kiinteä
hinta vuorokaudessa. Mikäli palvelun hinta on suurempi, kuin palvelusetelin arvo, asiakas maksaa
yksityisen palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan tuottajalle.
Omaishoito perustuu omaishoidon tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omaishoitaja sitoutuu
antamaan tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Omaishoitaja sopii
palveluntuottajan kanssa suunnitelmaan perustuvan hoidon ja hoivan hoidettavalle oman
poissaolonsa ajaksi. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelua saatujen tietojen mukaisesti.
Palvelusetelillä annettu hoito ja hoiva korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa
kotona. Omaishoitajan vapaan palvelusetelillä voi maksaa ainoastaan omaishoidettavan hoitoa ja
hoivaa. Tuotettavan palvelun sisältö voi olla esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa avustamista ja
tukemista.
Omaishoidon palvelusetelipalvelua suorittavilta henkilöiltä edellytetään soveltuvaa sosiaali- tai
terveysalan tutkintoa (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
272/2005). Terveydenhoidollisia toimenpiteitä suorittavalta henkilöstöltä edellytetään soveltuvaa
terveydenhuollon tutkintoa (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994). Kotipalvelun
tukipalveluihin rinnastettavaa palveluja, joita hoidettava tarvitsee suoriutuakseen päivittäiseen

elämään kuuluvista toimista voivat antaa myös tehtävään soveltuvan ammattitutkinnon
suorittaneet (esim. hoiva- ja kotiavustajat ja henkilökohtaiset avustajat).

