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Johdanto
Tähän omaishoidon palveluiden kehittämisen käsikirjaan on koottu KomPAssi-hankkeessa valmisteltuja omaishoidon sisältöjä. Hankkeessa valmistellut sisällöt ovat toteutettu maakunnallisista lähtökohdista käsin, mutta se on otettavissa käyttöön jo tämän hetken kunnissa.
KomPAssi-hankkeen hankekausi on toiminut vuosina 2016 – 2018. Hanke on osa Sosiaali-ja
terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa –kärkihanketta (I&O).Hankkeessa mukana ovat olleet kaikki Varsinais-Suomen maakunnan kunnat (27)
(Aura Kaarina Kemiönsaari Koski TL Kustavi Laitila Lieto Loimaa Masku Marttila Mynämäki
Naantali Nousiainen Oripää Paimio Parainen Pyhäranta Pöytyä Raisio Rusko Salo Sauvo Somero Taivassalo Turku Uusikaupunki Vehmaa) Hankevastaavana kuntana on toiminut Turun
kaupunki.
Hankkeessa 3. sektorin suunnitteluvaiheen kumppaneina 3. sektorin toimijoita: Omaishoitajat ja
Läheiset ry, Suomen Punainen Risti, Perhehoitoliitto, Muistiyhdistys, Turun Kaupunkilähetys ry
ja Lähimmäispalveluyhdistys. Lisäksi hankkeessa mukana ovat olleet Turun Ammattikorkeakoulu, MIF oy sekä Varsinais-Suomen Yrittäjät
KomPAssi-hankkeen tavoitteet voidana luokitella kolmeen päätavoitteeseen:
Iäkkäiden palveluohjaus ja -neuvonta järjestetään keskitetysti yhtenäisin menetelmin ja kriteerein
asiakkaan tilanne ja toimintakyky arvioidaan yhtenäisin menetelmin yhdessä asiakkaan kanssa
neuvonta- ja palveluohjausprosessit sekä palvelujen kriteerit ovat yhteneväiset
Yli 65v. omaishoidon palvelut monipuolistuvat tukemaan ikääntyneitä omaishoidettavia ja omaishoitajia sekä heidän jaksamistaan
Luodaan digitaalinen palvelu maakuntalaisille, ammattilaisille sekä alan yrityksille ja järjestöille
asiakkaat ja omaiset löytävät neuvoja ja tietoa palveluista toimii ammattilaisten sekä yritysten ja
kolmannen sektorin tiedonvälityspaikkana
Tähän käsikirjaan on koottu omaishoidon palveluiden tuotoksia. Muihin KomPAssi-hankkeen kehittämistyön tuloksiin pääset tutustumaan KomPAssin verkkosivujen kautta.
Mieluisia lukuhetkiä!
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Varautumissuunnitelma omaishoidon kriisitilanteisiin

Omaishoidon
kriisitilanteiden varautumissuunnitelma
Varsinais-Suomessa
Tavoite
Äkillisiin tilanteisiin varautumisen tavoitteena on kartoittaa ja lisätä omaishoitajan tietoutta kuinka toimia ja ennaltaehkäistä omaishoidon äkillisiä muutostilanteita.
Varautumissuunnitelma täydentää omaishoitoperheelle tehtävää asiakassuunnitelmaa. Varautumissuunnitelman tavoitteena on kehittää jo olemassa olevaa toimintaa
omaishoidon palveluissa, sekä yhtenäistää toimintatapoja yli kuntarajojen.

Käyttöönotto
Tiedota työyhteisöäsi kriisitilanteisiin varautumisen käyttöönotosta. Perehdy käytössä oleviin lomakkeisiin sekä suunnitelman sisältöön. KomPAssi-hankkeessa kehitetty varautumissuunnitelma on toteutettu maakunnallisista lähtökohdista käsin,
mutta se on otettavissa käyttöön jo tämän hetken kunnissa. Toimintamallin käyttöönotto voi vaatia kuntakohtaista pohdintaa, esimerkiksi kirjaamisen osalta eri tietojärjestelmistä johtuen tai materiaalien keruuta oman alueen palveluista ja toimijoista.
Tärkeintä on yhtenäisen sisällön toteuttaminen, joka tukee omaishoitoperheen jaksamista.

Lomakkeet toimintamalliin liittyen:





Omaishoidon kriisitilanteisiin varautumisen suunnitelman sisältö
Omaishoidon kriisitilanteisiin varautumisen prosessi
Omaishoitajakortti
Omaishoitajan sosiaalinen verkostokartta
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Liite 1 Omaishoidon kriisitilanteisiin varautumisen suunnitelman sisältö

OMAISHOIDON KRIISITILANTEISIIN VARAUTUMINEN
Tavoitteena:
• Varautumissuunnitelma täydentää omaishoitoperheelle tehtävää asiakassuunnitelmaa
• Kehitetään jo olemassa olevaa toimintaa vastamaan omaishoitoperheiden tarpeisiin
• Tavoite yhtenäistää käytäntöjä yli kuntarajojen
• Ennakoida ja varautua äkillisiin omaishoidon muutostilanteisiin
 Lisätä omaishoitoperheen turvallisuudentunnetta

Sisältö:
Tieto omaishoitajuudesta kirjataan
- hoidettavan tiedot
- hoitajan tiedot
Vastuutyöntekijä on nimetty ja kirjataan suunnitelmaan
Yhteyshenkilöt ja numerot
- virka-aika, omaishoidon ohjaaja, ajankohdat
- hätätilanteissa 112
- varmistetaan, että yhteystiedot esim. valmistajaan laiterikkojen varalta
- keskustellaan kiireellisyydestä, koska soitetaan ohjaajalle ja koska muut
Omaishoitokortti
- omaishoitokortti lähetetään päätösten yhteydessä
- omaishoitokortti käydään läpi käynnillä ja/tai lähetetään ohjeistus (ohjeistus kortissa)
Keskustelu erilaisista kriisin mahdollisuuksista
- Mitä jos sairastut…
- ohjeistus siitä miten ko. tilanteessa toimitaan
- Omaishoitajan esille tuomat / mietityttävät asiat kriisitilanteista ja miten hän toivoo että asiat järjestettäisiin
Sosiaalinen verkostokartta – (voidaan hyödyntää tarvittaessa mikäli omaishoitajalla haaste määritellä
omaa sosiaalista verkostoa)
- käydään läpi ensimmäisellä käynnillä
- kirjataan kunnan omien käytäntöjen mukaisesti, kirjataan nimellä omaishoitajan sosiaalinen verkostokartta
- kotikäynnillä verkostokartta jätetään omaishoitajalle
Ensisijaisen tai toissijaisen yhteyshenkilön nimeäminen (omaishoitokortin mukaisesti)
- henkilö johon otetaan yhteyttä ensisijaisesti kriisitilanteissa
- omaishoitajan nimeämät yhteyshenkilöt kirjataan kunnan käytäntöjen mukaisesti
- omaishoitaja informoi henkilöä itse
Tarkistetaan onko tehty (tarvittaessa)
- hoitotahto
- edunvalvontavaltuutus

6

Liite 2 Omaishoitajakortti

Omaishoitajakortti on hoidettavan turva
Omaishoitajakortti on tarkoitettu hoidettavan turvaksi sellaisessa tilanteessa, jossa omaishoitaja on esimerkiksi onnettomuuden tai muun äkillisen syyn vuoksi kykenemätön häntä hoitamaan.
Kun kortti löytyy omaishoitajan lompakosta, auttajat saavat tiedon hoidettavasta ja voivat ottaa yhteyttä kortissa mainittuihin
henkilöihin tai tahoihin.
Varmistathan, että korttiin merkityt henkilöt tietävät, että heidät on merkitty yhteyshenkilöiksi. Lisäksi on hyvä ohjeistaa
yhteyshenkilöitä, kuinka toimia, jos itse olet estynyt, sekä päivittää toimintaohjeet tarvittaessa.
Kortti on käyttövalmis, kun täytät siihen omat ja hoidettavan tiedot sekä lisäät, mihin tai kehen otetaan yhteyttä hätätilanteessa. Voit nimetä henkilöitä tai ohjata puhelut vaikkapa sosiaalipäivystykseen, kriisikeskukseen tai hätänumeroon 112.
Kortti on hyvä pitää aina mukana. Taitettuna se vie tilaa vain luottokortin verran.

Omaishoitajakortti on kehitetty Helsingin kaupungin ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Ruotsin opintomatkan tuloksena.
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Närståendevårdarkortet innebär trygghet för den vårdbehövande

Närståendevårdarkortet är avsett som trygghet för den vårdbehövande i situationer där närståendevårdaren
till exempel råkar ut för en olycka eller av annan plötslig orsak inte kan ta hand om den vårdbehövande.

När kortet finns i närståendevårdarens plånbok får de som hjälper information om den vårdbehövande och kan ta kontakt med
de personer eller organisationer som nämns på kortet.
Du ser väl till att de personer som nämns på kortet vet att de är kontaktpersoner. Det är dessutom klokt att informera
kontaktpersonerna om hur de ska agera om du själv får förhinder. Det är också bra att uppdatera råden vid behov.
Kortet är färdigt att använda när du skriver in uppgifterna om dig själv och den vårdbehövande, samt tillägger med vem eller
vart man ska ta kontakt i nödsituationer. Du kan skriva in en eller flera personers namn. En annan möjlighet är att styra telefonsamtalen till socialjouren, kriscentralen eller nödnumret 112.
Det är bra att alltid ha kortet med sig. När du viker kortet i två delar tar det inte mera utrymme än ett kreditkort.

Närståendevårdarkortet har utvecklats som resultat av en studieresa till Sverige som representanter för Helsingfors stad och Huvudstadsregionens Närståendevårdare och Vänner rf (Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry) gjorde.
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Liite 3 Omaishoitajan sosiaalinen verkostokartta

Omaishoitajan
sosiaalinen verkostokartta
Tavoitteena:
Sosiaalisen verkostokartan tavoitteena on tehdä näkyväksi omaishoitajan sosiaalista verkostoa, läheisiä, perhettä, harrastuksia sekä vapaa-aikaa. Hyödynnä sosiaalisen verkostokartan täyttöä puheenottamisen välineenä, jonka tuotoksena syntyy konkreettinen kuva
omaishoitajalle läheisistä henkilöistä.
Kartan avulla voi selvittää potentiaalisen tuen mahdollisuuksia ja selvittää myös, mitkä ihmissuhteet ovat asiakkaan kannalta kielteisiä. Verkostokarttaa voi käyttää apuna myös kun
mietitään yhteistyötahoja, jotka tukevat omaishoitajuutta.
Ohje täyttöön:
Täytä verkostokartta yhteistyössä omaishoitajan kanssa. Kuvitelkaa omaishoitaja ympyrän
keskipisteeseen. Merkitse henkilöt verkostokartan eri sektoreihin sen mukaan, kuinka läheiseksi tai etäiseksi henkilön omaishoitaja kokee. Läheinen henkilö on näin ollen lähellä
ympyrän keskipistettä, ja etäinen henkilö on kaukana keskipisteestä.

Täytetty: __.__.20__
Apukysymyksiä työntekijälle:







Ketä ihmisiä kuuluu elämääsi / lähipiiriisi?
Kuinka usein olet yhteydessä sukulaisiisi / ystäviisi?
Kuinka usein tapaatte?
Mitä teette yhdessä?
Ketkä ovat sinulle läheisimpiä, miksi?
Onko verkostossasi joku, jonka et haluaisi siellä olevan? Joku/ jokin joka kuluttaa
voimavarojasi?









Keneltä saat tarvittaessa apua?
Millaista apua saat? (henkinen, taloudellinen, emotionaalinen..)
Millaista apua tarvitset?
Annatko apuasi jollekin toiselle?
Onko sinulla henkilö, kehen voit luottaa?
Tuntuuko sinusta, että sinusta välitetään?
Jne.
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PERHEENJÄSENET JA SUKULAISET

VIRANOMAISET JA TYÖNTEKIJÄT

YSTÄVÄT

NAAPURIT JA TUTTAVAT

Liite 4 Omaishoidon kriisitilanteisiin varautumisen prosessi
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Jälkihoitomalli omaishoidon päättymistilanteisiin

Toiminta omaishoidon
päättymistilanteissa (jälkihoito) -malli
Varsinais-Suomessa
Tavoite
Tavoitteena on ottaa käyttöön yhtenäinen tapa toimia ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden, omaishoidon luopumis- tai päättymistilanteissa.
Yhtenäisen prosessin tavoitteena on välittää ja läpikäydä luopuneelle omaishoitajalle ohjauksen, hyvinvoinnin ylläpitämisen / ennaltaehkäisevyyden sekä omaishoitajuuden arvostuksen teemoja.

Käyttöönotto
Tiedota työyhteisöäsi jälkihoitomallin käyttöönotosta. Perehdy käytössä oleviin lomakkeisiin sekä toimintamallin sisältöön. KomPAssi-hankkeessa kehitetty toimintamalli omaishoidon päättymistilanteissa-malli on toteutettu maakunnallisista lähtökohdista käsin, mutta se on otettavissa käyttöön jo tämän hetken kunnissa. Toimintamallin käyttöönotto voi vaatia kuntakohtaista pohdintaa, esimerkiksi kirjaamisen osalta
eri tietojärjestelmistä johtuen tai materiaalien keruuta oman alueen palveluista ja toimijoista. Tärkeintä on yhtenäisen sisällön toteuttaminen, joka tukee omaishoitoperheen jaksamista.

Lomakkeet toimintamalliin liittyen



Yhteydenottoprosessi & Omaishoitajan kanssa läpikäytävät sisällöt/teemat
Omaishoidon kriisitilanteiden prosessi
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Liite 1 •Yhteydenottoprosessi & Omaishoitajan kanssa
läpikäytävät sisällöt/teemat

Ohje työntekijälle Toimintamalli omaishoidon
luopumis- / päättymistilanteisiin
Omaishoitajalla on lain mukainen velvoite ilmoittaa omaishoitosuhteessa tapahtuneista muutoksista. Tieto muutoksesta on myös mahdollista saada joissakin tapauksissa toisen ammattilaisen
välittämänä.

Kun tieto omaishoidon työntekijälle luopumisesta on tullut, alkaa yhtenäinen toimintatapa.
Yhteyshenkilönä luopuneelle omaishoitajalle toimii ensisijaisesti asiakkaan oma omaishoidon
työntekijä. Yhtenäisen prosessin tavoitteena on välittää ja läpikäydä luopuneelle omaishoitajalle
ohjauksen, hyvinvoinnin ylläpitämisen sekä omaishoitajuuden arvostamisen teemoja.

Omaishoidon työntekijä käy seuraavan sivun listan sisältöä läpi omaishoitajan kanssa, kun työntekijälle tulee tieto omaishoitajan luopumisesta omaishoidettavastaan.

Kotikäynnin tarve arvioidaan puhelimitse:
1. Kartoitetaan kotikäynnin tarve ”tsekkilistaa” hyödyntämällä. Mikäli kotikäynnille ilmenee tarvetta, se sovitaan. Käynnin tekee joko omaishoidon ohjaaja tai mahdollisesti omaishoitajan paremmin tunteva työntekijä (esimerkiksi hyvinvointi- ja terveystarkastuksen työntekijä/psyk.sh/omaishoidon tukihenkilön).

13

2. työntekijä saa tiedon omaishoidon ohjaajalta kotikäynnin tarpeesta -> soittaa (03vrk) omaishoitajalle ja sopii kotikäyntiajan -> kotikäynti -> ohjaus- ja neuvonta ->
tarvittaessa palvelutarpeen arvio
3. Mikäli kotikäynnille ei ole tarvetta tai omaishoitaja ei halua kotikäyntiä, annetaan
omaishoitajalle neuvontaa ja ohjausta tarkistuslistaa hyödyntämällä
4. Mikäli omaishoitaja ei halua tai kykene käymään asioita läpi soiton aikana sovitaan uusi aika puhelinsoittoon omaishoitajan halutessa – (esim. hautajaisten jälkeen, n. 3-4 vk)
5. Kaikissa tapauksissa omaishoitajalle lähetetään päätös omaishoitajuuden päättymisestä ja infopaketti kunnan, järjestöjen ja seurakuntien järjestämästä tuesta.

Omaishoitajan kanssa läpikäytävät sisällöt / teemat:
-

Osanotot luopuneelle omaishoitajalle (omaishoidettavan menehtyessä)

-

Oma jaksaminen  Ohjaus mahdollisesti lääkäriin / psyk. Sh.

-

Läheiset, tukiverkosto, esim. hyödyntämällä sosiaaliverkostokarttaa

-

Miten kunta voi tukea – kunnan omat palveltu, es. Yleinen palveluohjaus

-

Käydään läpi kuinka omaishoito päättyy virallisesti:
o Lain mukaan
o Päätös lopetuksesta

-

Taloudelliset asiat ym.
o Sosiaalityöntekijä  ohjaus hakemuksiin ym. liittyen

-

Lähetetään postia kotiin, jos ei tehdä kk
o Viralliset?
o Tieto matalan kynnyksen palveluista
o Oman alueen palveluopas tms

-

Ohjaus vertaistukiryhmiin:
o Kunnan omat omaishoidon ryhmät / tapaamiset
o Alueen sururyhmät (huom, mahdolliset vaatimukset ryhmään, esim. 1v menetyksestä)
o Alueen järjestötoimijat
o Sairauskohtaiset järjestöt / yhdistykset
o SRK
o Muut alueen toimijat

Mikäli omaishoitajaan ei saada yhteyttä yrityksistä huolimatta, toimitetaan kirjepostina tietoa
palveluista sekä päätös omaishoidon päättymisestä.
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Liite 2 Omaishoidon kriisitilanteiden prosessi
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Omaishoidon yli 65 vuotiaiden hyvinvointi – ja terveystarkastukset

Omaishoidon hyvinvointi- ja
terveystarkastukset
Varsinais-Suomessa
Tavoite
Ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden, omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten kulkua
ja sisältöä yhtenäistetään samansisältöisiksi Varsinais-Suomessa.
Käyttöönotto
Tiedota työyhteisöäsi toimintamallin käyttöönotosta. Tiedota erityisesti omaishoidon työtekijöitä omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksista, jotta tieto kulkee omaishoitoperheille mahdollisuudesta tarkastukseen omaishoitajille. Perehdy käytössä lomakkeisiin
ja muokkaa tarvittaessa ulkonäöllisesti oman kuntasi mukaiseksi.
KomPAssi-hankkeessa valmisteltu yhtenäinen toimintamalli omaishoitajien hyvinvointi- ja
terveystarkastuksiin on istutettavissa tämän hetken kuntiin kuntien omat käytännöt huomioiden. Toimintamallin käyttöönotto voi vaatia kuntakohtaista pohdintaa, esimerkiksi kirjaamisen osalta eri tietojärjestelmistä johtuen tai materiaalien keruuta oman alueen palveluista ja toimijoista.
HUOM! Selvitä oman kuntasi osalta esimerkiksi tiedonsiirtoon ja kutsukäytäntöihin liittyvät
toimintatavat. Kutsukäytännöt suoritetaan kunnan omalla toimintamallilla. Selvitä tarvittaessa kutsun ja suostumuslomakkeen lähettämisen suhteen oman kuntasi käytäntöjä.
Palautelomakkeen suhteen toimi oman kuntasi käytäntöjen mukaan ja kerro asiakkaalle
ohjeistus lomakkeen palauttamisen suhteen (mm. palautusosoite).

Lomakkeet




Prosessi
Kutsu
Tarkastuksen sisältö
o Mittariohjeistukset
 COPE – lomake + ohjeistus (linkki)
 SPPB – mittari (linkki)


Varmista mittarin käyttö oman
kunnan fysioterapeutilta tarvittaessa






Omaishoitajakortti
Kirjaamisesimerkit
Yhteenveto
Palautelomake
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Liite 1 Tarkastuksen sisältö
Omaishoidon hyvinvointi- ja terveystarkastuksen sisältö

▪

▪

▪

▪

▪

Kutsukätännöt
−

Tiedonsaanti omaishoitajista kunnan nykyisten toimintatapojen mukaisesti (esim. suostumuslomake, pyyntö omaishoitajalta)

−

Saatekirje kotiin, jossa aika omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen on ilmoitettuna,
COPE, suostumuslomake tarvittaessa

−

Työntekijän perehtyminen omaishoitajan terveystietoihin tietojärjestelmässä

Perustiedot
−

Perussairaudet, lääkitykset, tehdyt toimenpiteet (joilla on merkitystä tämänhetkiseen tilanteeseen)

−

Omaishoitajan oma kokemus terveydestä ja toimintakyvystä

−

Omaishoidettavan toimintakyky / terveys, omaishoitajan kuvaus arjesta kotona

−

Rokotukset (voimassaolo)

−

Ohjaus laboratoriokokeet  tk

−

Hammashuolto

−

Ympäristö: turvallisuus, apuvälineet, kodin muutostyöt, asumismuoto, tyytyväisyys asuntoon

Fyysinen toimintakyky
−

SPPB (tasapaino, kaatumisriski) OHJEISTUS SPPB -MITTARIIN

−

RR, PULSSI, PITUUS, PAINO

−

IADL tarvittaessa

−

Tarvittaessa ohjaus eteenpäin:
Virtsankarkailu - keskustellen

•

Näkö – keskustellen, tarvittaessa ohjaus eteenpäin

•

Kuulo – keskustellen, tarvittaessa ohjaus eteenpäin

Psyykkinen toimintakyky
−

COPE ja Kartoittavat kysymykset

−

Tarvittaessa GDS-15

Kognitiivinen toimintakyky
−

▪

•

Tarvittaessa: ohjaus / lähete esim. muistihoitajalle tai vast.

Sosiaalinen toimintakyky
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−

▪

Yhteydenpito sukulaisiin/tuttaviin, harrastukset, verkostot, voimavarat, selviytymiskeinot, yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteet

Elämäntavat
−

Ravitsemus
•

▪

−

Liikunta

−

AUDIT & tarvittaessa tupakointi

−

Nukkuminen, lepotauot, vapaat

Palveluneuvonta ja – ohjaus (tukitoimet)
−

▪

▪

Mm. ateriarytmi, proteiinin saanti, d.vit., hedelmät, marjat, vihannekset, kalan
käyttö, rasvat, kuitu, suola, makeat, maitol. tuotteet

mm. etuudet ja oikeudet, taloudellinen pärjääminen, vertaistuki, apuvälineet, yksilöllinen arjen
jaksamisen tukeminen, tarvittaessa yhteydenotot / ajanvaraukset omaishoitajan puolesta, jaettavat materiaalit (esim. avustajakeskus, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto, eläkkeensaajan hoitotuki, lomat, kurssit)

Yhteenveto asiakkaalle
−

Yhteenveto ja suunnitelma omaishoitajalle jatkoon

−

Ohjeistus omaishoidon hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin ohjautuminen

 Uusi tarkastus toteutetaan 2v välein / tarvittaessa / pyydettäessä aiemmin
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Liite 2 Kutsuesimerkki

KUTSU

Arvoisa omaishoitaja,
kutsun teidät maksuttomaan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen.

Oman kunnan/ kaupungin omaishoidon tuki tarjoaa lakiin perustuvaa omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tavoitteena on, auttaa omaishoitajaa tekemään
omaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja sekä auttaa tunnistamaan kuormittumisen riskitekijöitä. Tarkoituksena on lisätä omaishoitajan ja omaishoitoperheen hyvinvointia. Hyvinvointi- ja terveystarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Asiakasmaksulain mukaan hyvinvointi- ja terveystarkastus on teille maksuton.
Olen varannut teille ajan vastaanotolleni:
Jos kyseinen aika ei sovi ja haluatte varata uuden ajan tai teillä on jotain kysyttävää liittyen vastaanottoon, minut tavoittaa:
Aikaa tarkastukseen kannattaa varata 1 ½h
Vastaanotto osoitteessa:
xxxxxxxxxxxxxx
Ohessa on esitäytettävä omaishoitajien hyvinvointikysely (COPE), jonka pyydän ottamaan mukaan
vastaanotolle täytettynä, siltä osin kun se on mahdollista. Kysymykset koskevat sitä, missä määrin
olette kokeneet asioita viimeisen kuukauden aikana. Kysely toimii apuna terveytenne ja toimintakykynne kartoittamisessa. Lomake käydään vastaanotolla läpi ja asioista keskustellaan täysin luottamuksellisesti.
Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oma kunta/kaupunki osallistuu KomPAssi-hankkeen omaishoidon hyvinvointi- ja terveystarkastukset –kokeiluun. Kokeilun tavoitteena on yhtenäistää omaishoidon hyvinvointi- ja terveystarkastuksien sisältö samanlaiseksi koko Varsinais-Suomessa. Asiakkaalle ei kokeilusta koidu muutoksia palveluun. Lisätietoa
saat tarvittaessa kunnan omalta työntekijältä.
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Liite 3 COPE – mittarilomake
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Liite 4 COPE ohjeistus mittarin käyttöön

COPEn käyttöohje iäkkäitä henkilöitä tai puolisoaan hoitavien omaishoitajien arvioinnissa

COPE-indeksi on suunniteltu auttamaan omaishoitajia ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia arvioimaan
omaishoidon kuormittavuutta ja omaishoitajan tuen tarvetta. Tarkoitus on yhdessä löytää ja sopia asianmukaisimmat avun ja tuen muodot. Omaishoitajalla tarkoitetaan tässä henkilöä, joka hoitaa/avustaa sairauden, vamman tai
muun erityisen hoivan tarpeen takia omaistaan tai läheistään tämän kotona asumisen mahdollistamiseksi.
COPE-indeksi on kehitetty ensi vaiheen seulontavälineeksi ja tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun arvioidaan
omaishoitajien tuen tarvetta. Sitä suositellaan käytettäväksi erityisesti seuraavalla kahdella tavalla:

Keskustelun tukena. COPE-indeksin avulla voidaan edistää omaishoitajan ja terveys- tai sosiaalialan
ammattilaisen vuoropuhelua omaisen hoitamiseen liittyvistä tärkeistä asioista. Omaishoitaja vastaa viiteentoista COPE-indeksin kysymykseen, joiden perusteella saadaan käsitys omaishoitosuhteesta. Lisäksi
on hyvä kysyä avustavan läheisen taustatietoja, joista selviävät omaisen hoitamiseen liittyvät olosuhteet.
Tämän pohjalta käyty omaishoitajan ja ammattilaisen välinen keskustelu saattaa tuoda esiin lisäselvityksen tarpeen.
A)

Arvioinnin välineenä. COPE-indeksi koostuu kolmesta osa-alueesta: kielteinen vaikutus, myönteinen merkitys ja tuen laatu. Sen avulla voidaan saada täsmällistä tietoa siitä, miten omaishoitaja itse kokee
tilanteensa, ja varmistaa, onko hänellä tarpeita joillain osa-alueilla. Tämä tapahtuu laskemalla omaishoitajan vastauksista summapisteet.
B)

Kielteinen vaikutus -osa-alueen kysymykset ovat seuraavat:
2. Pidätkö omaishoitoa/avustamista liian vaativana?
3. Vaikeuttaako omaishoitajana toimiminen/avustaminen omien ystävyyssuhteittesi ylläpitoa?
4. Vaikuttaako omaishoito/avustaminen kielteisesti omaan fyysiseen terveydentilaasi?
5. Vaikeuttaako omaishoito/avustaminen sinun ja perheenjäsentesi suhteita?
6. Aiheuttaako omaishoitajuus/avustaminen sinulle taloudellisia vaikeuksia?
7. Tunnetko olevasi ansassa roolissasi omaishoitajana/avustajana?

14. Vaikuttaako omaishoito/avustaminen kielteisesti omaan tunne-elämääsi?

Myönteinen merkitys -osa-alueen kysymykset ovat seuraavat:
1. Tunnetko pärjääväsi hyvin omaishoitajana/avustajana?
9. Tuntuuko omaishoito/avustaminen sinusta vaivan arvoiselta?
11. Onko sinulla hyvä suhde hoitamaasi/avustamaasi henkilöön?
13. Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat läheisellesi antamaasi hoitoa/apua?
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Tuen laatu -osa-alueen kysymykset ovat seuraavat:
8. Tunnetko saavasi hyvin tukea ystäviltäsi ja/tai naapureiltasi?
10. Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi?
12. Tunnetko saavasi hyvin tukea terveys- ja sosiaalipalveluista?
15. Tunnetko yleisesti ottaen saavasi hyvin tukea roolissasi omaishoitajana/avustajana?
Kunkin osa-alueen vastaukset voidaan laskea yhteen seuraavan pisteytysjärjestelmän mukaan:

Aina = 4 Usein = 3 Joskus = 2 Ei koskaan = 1 Ei koske minua = 1.

Suuri pistemäärä (17 pistettä tai enemmän) Kielteinen vaikutus -osa-alueella voi merkitä sitä, että omaishoitaja on
roolissaan ylirasittunut ja hänen tilanteensa tulisi arvioida tarkemmin keinojen löytämiseksi, jotta rasituksen määrää voitaisiin vähentää. 13–16 pistettä merkitsee kohtalaista rasitusta omaishoidosta, mikä pitkittyessään voi johtaa ylirasitukseen. Tilanteessa on hyvä arvioida ennalta ehkäiseviä toimia, kuten omaishoitajan omaa terveyttä ja
hyvinvointia tukevia toimia. Vähemmän pisteitä (12 tai vähemmän) saaneilla rasitus on yleisesti ottaen kohtuullista tai vähäistä. Tästä huolimatta yksittäisissä asioissa rasitus voi olla huomattavaa. Esimerkiksi työikäisillä omaishoitajilla sellainen voi olla taloudellinen rasite, mikäli he ovat vähentäneet palkkatyötä tai fyysinen rasite, mikäli
avustaminen on fyysisesti raskasta.

Pieni pistemäärä (11 pistettä tai vähemmän) Myönteinen merkitys -osa-alueella voi merkitä sitä, että omaishoitaja saa roolistaan vain vähän tyydytystä tai hän voi kokea taitonsa riittämättömänä omaishoitajana ja hänen tilanteensa tulisi arvioida tarkemmin. Pieni pistemäärä (8 pistettä tai vähemmän) Tuen laatu -osa-alueella voi kertoa siitä, että omaishoitaja ei tunne saavansa riittävästi tukea tai tuki ei ole kohdennettu tarpeen mukaisesti.
On tärkeää ottaa huomioon jokaisesta osa-alueesta saatu pistemäärä, jotta voidaan saada kokonaiskäsitys omaishoitajan tarpeista. Jos omaishoitaja saa suuren pistemäärän Kielteinen vaikutus -osa-alueella, keskitason pistemäärän Tuen laatu -osa-alueella ja suuren pistemäärän Myönteinen merkitys -osa-alueella, hänen tarpeensa saattavat olla hyvin erilaisia kuin omaishoitajalla, jonka vastaavat pistemäärät ovat suuri, suuri ja pieni. Edellinen
omaishoitaja saattaa olla ylirasittunut, mutta saanut silti roolistaan tyydytystä ja voi olla hyvinkin halukas jatkamaan omaishoitajana, jos hänen kokemaansa rasitusta kyetään vähentämään. Jälkimmäinen omaishoitaja taas
tuntee saavansa hyvin tukea mutta voi olla ylirasittunut ja tuntea saavansa vähän tyydytystä. Hänen olisi mahdollisesti opittava erityistaitoja tai -keinoja saadakseen työstään tyydytystä ja tunteakseen sen vähemmän rasittavana, tai olisi harkittava, millaisilla tukimuodoilla hänen rooliaan voidaan helpottaa.
Osa-alueista saatujen pistemäärien lisäksi COPE-lomakkeella (omaishoitajan tiedot) saadaan tärkeää taustatietoa
omaishoitajan tilanteesta. Näiden tietojen perusteella tulisi olla mahdollista tehdä ensiarvio omaishoitajan yksilöllisistä tarpeista ja siitä, pitäisikö omaishoitajan tilanteen arviointia täydentää.
Osa-alueiden pistemäärille tässä käyttöohjeessa annetut raja-arvot perustuvat suomalaisten omaishoidon tukea
saavien iäkästä henkilöä tai puolisoaan hoitavien (n = 949) kyselytutkimukseen (julkaisussa Tillman ym. 2014),
jossa sekä suuren pistemäärän saaneita että pienen pistemäärän saaneita oli kumpiakin noin 30 % vastanneista.
Yksittäinen pistemäärä ei kuitenkaan jaa omaishoitajia rasittuneisiin ja ei rasittuneisiin, omaishoitajan roolista tyydytystä saaviin ja ei-saaviin tai niihin, jotka kokevat tai eivät koe saavansa riittävästi tukea roolissaan.
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Englannissa tehdyn alustavan tutkimuksen (McKee) mukaan alle 15 % omaishoitajista sai Kielteinen vaikutus –osaalueella pistemäärän 16 tai enemmän, Myönteinen merkitys -osa-alueella alle 15 % omaishoitajista sai pistemäärän 10 tai vähemmän ja Tuen laatu -osa-alueella alle 15 % omaishoitajista sai pistemäärän 6 tai vähemmän. Englantilainen tutkimus erosi olennaisesti suomalaisesta siten, että suomalaisessa tutkimuksessa kohdejoukkona oli
omaishoidon tukea saavat ja he antoivat apua vuorokaudessa huomattavasti enemmän kuin omaishoitajat englantilaisessa tutkimuksessa.
Jos omaishoitaja saa 17 pistettä tai enemmän Kielteinen vaikutus -osa-alueella, 11 pistettä tai vähemmän Myönteinen merkitys -osa-alueella ja näiden lisäksi vielä 8 pistettä tai vähemmän Tuen laatu -osa-alueella, pitää omaishoitajan ja hoidettavan läheisen tilanne arvioida pikaisesti tarkemmin. Suomenkielisen version Myönteinen merkitys -osa-alueen kysymyksistä yksi on kuvannut enemmän tuen laatua kuin myönteistä merkitystä (Juntunen ym.
2015). Tähän COPE-indeksin versioon ko. kysymystä on selkiytetty. On kuitenkin suositeltavaa, että Myönteinen
merkitys -osa-alueen vastauksia tarkastellaan myös kysymyskohtaisesti.
Lisätietoja:
Kevin McKee, Senior Lecturer, Sheffield Institute for Studies on Ageing, University of Sheffield, Samuel Fox House, Northern General Hospital, Sheffield S5 7AU, k.j.mckee@sheffield.ac.uk.
Juntunen K. Salminen A-L. Tillman P. Törmäkallio T. Nikander R. The reliability and validity of COPE index used to screen for negative impact, positive value and quality of support among different age groups. Käsikirjoitus 2015.
Tillman P, Kalliomaa-Puha L, Mikkola H, toim. Rakas mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä tuloksia. Helsinki: Kela, Työpapereita 69, 2014.

COPE Index – February 2009 / Suomenkielinen lomake: © Kelan tutkimus 2015

Lisäohjeistusta COPE-lomakkeeseen, mm. lomakkeet eri kielillä:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28272
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/165/
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Liite 5 Yhteenveto omaishoitajalle
Kunnan logo tähän

Yhteenveto omaishoitajan
hyvinvointi- ja terveystarkastuksesta
(täytetään vastaanotolla, annetaan mukaan omaishoitajalle)

Päivämäärä: ____ . ____. 20____
Nimi: _______________________________________________________________________
Fyysiset mittaustulokset:
Paino______kg

Pituus_______cm

Verenpaine/pulssi: ______________

Tavoitteet ja niiden seuranta:
(omaishoitajan omat tavoitteet jaksamisen ylläpitämiseksi / parantamiseksi)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Jatkosuunnitelma: (mahdolliset ajanvaraukset, yhdessä sovitut asiat, ohjaukset ja suositukset)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Terveystarkastuksen tekijä:________________________________
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Liite 6 palauta hyvinvointitarkastuksesta

Palaute omaishoitajien
hyvinvointi- ja terveystarkastuksesta
Kiitos osallistumisestanne omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Keräämme
palautetta palvelun kehittämiseksi. Käsittelemme palautteet nimettöminä.

Sukupuoli
mies

nainen

Ikä

65-74 -vuotias

75-84 -vuotias

Yli 84 -vuotias

Kuinka kauan olette toimineet omaishoitajana?

Alle 1 vuotta

1-3 vuotta

4-6v.

7-9 vuotta

10-vuotta

Oletko käynyt aikaisemmin omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksessa

Kyllä, tämä oli ____ käyntini.

En, tämä oli ensimmäinen käyntini

Miten toivoisitte saavanne kutsun jatkossa hyvinvointitarkastukseen:

Puhelimitse

Kirjeitse

Sähköpostilla

Muu, miten _________________

Kuinka usein toivotte omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksia tehtävän?

1v. välein

2v. välein

3v. välein

Harvemmin

Tarvittaessa

Koitteko omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksen hyödyllisenä?

kyllä
en
Saitteko mielestänne hyvinvointi- ja terveystarkastuskäynnillä apua, ohjeita, tietoa tai voimavaroja omaan:
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Jaksamiseen

Kyllä

Ei

Terveydentilaan

Kyllä

Ei

Omaishoitotilanteeseen

Kyllä

Ei

Arvioi seuraavia käyntiänne koskevia väittämiä asteikolla 1-4.
1=Täysin
eri mieltä

2=Jok3=Jok4=Täysin
seenkin eri seenkin sa- samaa
mieltä
maa mieltä mieltä

Käynti oli onnistunut
Tulin kuulluksi tapaamisen aikana
Voin suositella hyvinvointi ja terveystarkastuksia muille

Miten tai mistä saatte tukea omaishoitajana?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Miten toivoisitte kunnan / kaupungin teitä konkreettisesti tukevan?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Minkä kouluarvosanan annan hyvinvointi- ja terveystarkastuksista kokonaisuutena?

4

5

Kiitos palautteestanne!

6

7

8

9

10

28

Liite 7 Kirjaamisesimerkki
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Liite 8 Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusprosessi
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Omaishoitajakortin käyttöönotto kunnissa

Viereisellä sivulla liitteenä oleva Omaishoitajkortti on otettu käyttöön KomPAssi-hankkeessa
omaishoidon työryhmissä olleissa 19 kunnassa käyttöön.
Omaishoitajakortti on tarkoitettu hoidettavan turvaksi sellaisessa tilanteessa, jossa omaishoitaja
on esimerkiksi onnettomuuden tai muun äkillisen syyn vuoksi kykenemätön häntä hoitamaan.
Omaishoitajakortti kertoo, että kotona on omaishoitajan hoidosta riippuvainen henkilö.
Tavat korttien käyttöönottoon ovat vaihdelleet. Osassa kuntia Omaishoitajakortti on otettu puheeksi ja täytetty sopimus- / seurantakäynneillä, osassa kuntia Omaishoitajakortti on toimitettu
postitse omaishoitajalle, ja sen täytöstä ja käytöstä on keskusteltu seurantatapaamisilla.
Kortti on maksuton ja tulostettavissa myös itsenäisesti. Kortissa on ohjeistus suomen- ja ruotsinkielellä.
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Liite 1 Omaishoitajakortti

Omaishoitajakortti on hoidettavan turva
Omaishoitajakortti on tarkoitettu hoidettavan turvaksi sellaisessa tilanteessa, jossa omaishoitaja on esimerkiksi onnettomuuden tai muun äkillisen syyn vuoksi kykenemätön häntä hoitamaan.
Kun kortti löytyy omaishoitajan lompakosta, auttajat saavat tiedon hoidettavasta ja voivat ottaa yhteyttä kortissa mainittuihin
henkilöihin tai tahoihin.
Varmistathan, että korttiin merkityt henkilöt tietävät, että heidät on merkitty yhteyshenkilöiksi. Lisäksi on hyvä ohjeistaa
yhteyshenkilöitä, kuinka toimia, jos itse olet estynyt, sekä päivittää toimintaohjeet tarvittaessa.
Kortti on käyttövalmis, kun täytät siihen omat ja hoidettavan tiedot sekä lisäät, mihin tai kehen otetaan yhteyttä hätätilanteessa. Voit nimetä henkilöitä tai ohjata puhelut vaikkapa sosiaalipäivystykseen, kriisikeskukseen tai hätänumeroon 112.
Kortti on hyvä pitää aina mukana. Taitettuna se vie tilaa vain luottokortin verran.

Omaishoitajakortti on kehitetty Helsingin kaupungin ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Ruotsin opintomatkan tuloksena.
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Närståendevårdarkortet innebär trygghet för den vårdbehövande

Närståendevårdarkortet är avsett som trygghet för den vårdbehövande i situationer där närståendevårdaren
till exempel råkar ut för en olycka eller av annan plötslig orsak inte kan ta hand om den vårdbehövande.

När kortet finns i närståendevårdarens plånbok får de som hjälper information om den vårdbehövande och kan ta kontakt med
de personer eller organisationer som nämns på kortet.
Du ser väl till att de personer som nämns på kortet vet att de är kontaktpersoner. Det är dessutom klokt att informera
kontaktpersonerna om hur de ska agera om du själv får förhinder. Det är också bra att uppdatera råden vid behov.
Kortet är färdigt att använda när du skriver in uppgifterna om dig själv och den vårdbehövande, samt tillägger med vem eller
vart man ska ta kontakt i nödsituationer. Du kan skriva in en eller flera personers namn. En annan möjlighet är att styra telefonsamtalen till socialjouren, kriscentralen eller nödnumret 112.
Det är bra att alltid ha kortet med sig. När du viker kortet i två delar tar det inte mera utrymme än ett kreditkort.

Närståendevårdarkortet har utvecklats som resultat av en studieresa till Sverige som representanter för Helsingfors stad och Huvudstadsregionens Närståendevårdare och Vänner rf (Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry) gjorde.
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Omaishoitajien sähköinen vertaistuki

Toiminnan tavoitteena:







Vertaistuen kokemisen mahdollisuus ilman sitoutumista asuinpaikkaan
Uusi toimintatapoja ikääntyneiden omaishoitajien palveluissa
Helppo saavutettavuus sähköiseen toimintaan – ei tarvitse huolehtia kuljetuksista omaishoidettavan osapäivähoidosta
Mahdollisuus anonyymiin osallistumiseen ryhmässä – osallistuja jakaa itsestään sen mitä haluaa
kertoa
Maksuttomuus – asiakkaalle maksutonta toimintaa
Ryhmä määrittelee itse sisällön – omaishoitajuus ei välttämättä ole toiminnan keskiössä, vaikka
osallistujat ovat omaishoitajia  vastapainoa arkeen ja kuulumisten vaihtoa  ”Mitä omaishoitajalle kuuluu”

Mitä tarvitaan sähköisen vertaistukitoimintaan:
Palvelualusta – huom! helppokäyttöisyys
 Esim. Vooler, jota käytetty KomPAssin kokeilussa
 Linkki sähköpostiin ja ohjeistuksen mukaisesti testaaja/käyttäjä pääsee valmiiksi ”rakennettuun” vertaistuen ryhmähuoneeseen
 Tietokone, tabletti ja älypuhelin –versiot
 Video + ääni + chat mahdollisuus yhteydenpitotapoina
Ryhmätoiminnan ohjaaja
 Tietotaito ryhmänohjaamisesta
 Tietotaito omaishoidon arjesta ja palveluista
 Taito käyttää tietokonetta, palvelualustaa
Osallistujan vaatimukset (kunnan oma omaishoidon työntekijä arvioi soveltuvuutta):
 Tietokoneen välttävät käyttötaidot
 Tiekone/ älypuhelin/ tabletti, josta löytyy mikrofoni ja kamera
 Internetyhteys
 Soveltuvuus toimia ryhmätoiminnassa
Osallistujat KomPAssi-kokeilussa maakunnan omaishoitajista:
 Vertaisuutta luovia tekijöitä: ikä + omaishoitajuus
 Ensisijaisesti haasteellisen matkan päässä olevat omaishoitajat
 Vertaistoiminnasta kiinnostuneet ja hyötyvät
 Omaishoitajat, jotka eivät kykene osallistumaan muuhun vertaistoimintaan
 Osallistujan voivat ohjautua myös järjestötoiminnan piiristä
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KomPAssin kokeiluun osallistunut ryhmä:






Ryhmäkoko: 6 hlö:ä + ohjaaja
10vk määräaikainen, suljettu ryhmä
Tapaamiset 1 x vk, 1,5h / kerta.
Viimeinen kokoontumiskerta toimii palautekertana – kokemukset, kehittämisideat, jatkotoimintoihin ohjaus ym
Ajankohta ryhmän ja ohjaajan kanssa yhdessä sovittavissa
o Aamu/päivä/ilta (kokeilussa toteutettu päiväaikaan)

Osallistujien rekrytavat:
 Kuntien omaishoidon ohjaajat rekrytoivat ikääntyneitä, yli 65 v, omaishoitajia
o Yhteys puhelimitse
o Kutsukirje /mainos/ informaatiokirjelmä
o Kotikäynti, jolloin työntekijällä on mahdollisuus opastaa palvelun käyttöä omalta koneelta
henkilökohtaisesti
o Tehokkaimmaksi tavaksi on todettu että työntekijä kutsuu asiakkaat (ryhmätapaaminen)
omalle työpisteelle tutustumaan sähköiseen palvelualustaan. Asiakasta voi opastaa esim.
älypuhelimeen sovelluksen lataamisessa.
 Osallistujan vaatimukset (kunnan omaishoidon työntekijä arvioi soveltuvuutta):
o Tietokoneen välttävät käyttötaidot
o Tietokone / älypuhelin / tabletti, josta löytyy mikrofoni ja kamera
o Internetyhteys
o Soveltuvuus toimia ryhmätoiminnassa
 Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmään max. 6-8 hlöä/ryhmä.
Käynnistysvaihe:
 Kunnan omaishoidon ohjaaja osallistuu omaishoitajan halutessa ensimmäiselle tapaamiskerralle.
(kotikäynti/tapaaminen toimipisteellä) Tavoitteena on opetella ja kerrata kirjautuminen ryhmätapaamiseen.
Ryhmätoiminnan ohjaajan työtehtävät:
 Aikaresurssi: 2 ryhmää viikossa on yht. 1,5h + valmistelutyö (tarvittaessa yhteydenpito + viestintä) yht. n. 2h /vk
Ryhmätoiminnan ajankohdat:
 Kokeilun ryhmät kokoontuvat aamu- tai iltapäivisin ryhmän tarpeen mukaisesti
Aikataulutus
 Toiminta käynnistyy ryhmän täytyttyä. Kokeilu käynnistynyt maalis- kesäkuussa 2018
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Kaikenikäisten omaishoitajien valmennuksen seutukunnallinen kilpailutus - palvelukuvaus

Omaishoitajien valmennus 1.9.2018 (tavoite)-31.5.2020
Omaishoitolain § (29.6.2016/511) 3 a §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää omaishoitajan
hoitotehtävää tukevia palveluja. Pykälän 1 momentissa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta. Valmennuksen tarjoaminen tulee lakisääteiseksi
1.1.2018. Omaishoitajien valmennus on kohdennettu virallisille, sopimuksen tehneille, omaishoitajille.
Koulutuksen laatu ja sisältö määräytyvät omaishoitajan yksilöllisen tarpeen ja omaishoitotilanteen vaatimusten mukaisesti. Koulutus voi liittyä esimerkiksi erilaisten apuvälineiden käyttöön, ergonomisten työasentojen opettamiseen ja haasteellisista tilanteista selviytymiseen. Koulutus voi liittyä myös esimerkiksi
muistisairaiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten ja vammaisten lasten omaishoidon erityiskysymyksiin. (Kuntainfo 6/2016)
Varsinais-Suomen omaishoitajille järjestetään monimuotoista valmennusta tukemaan omaishoitajuutta.
Monimuotoisuudella tarkoitetaan valmennuksen toteuttamista esimerkiksi lähi- ja etävalmennuksena
myös erilaisia sähköisiä välineitä hyödyntäen. Tarkoituksena on tarjota valmennusta erilaisille omaishoitoperheille, mahdollistaa paremmin omaishoitajien osallistuminen valmennuksiin sekä huomioida Varsinais-Suomen alueen erityispiirteet, kuten ruotsinkielisyys, maantieteelliset etäisyydet sekä saaristoalueet.
Hankinnan laajuus
Omaishoitajien valmennus koskee Varsinais-Suomeen alueelta 22 kuntaa; Aura, Kaarina, Koski TL,
Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Naantali, Oripää, Paimio, perusturvakuntayhtymä Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen), Pöytyä, Raisio-Ruskon yhteistoiminta-alue, Taivassalo, Salo, Sauvo, Somero,Turku,
Uusikaupunki.

Kartta: Varsinais-Suomen liitto
Kuvio 1. Omaishoitajien valmennuksen seudulliseen kilpailutukseen osallistuvat kunnat
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Palveluntuottajan tulee järjestää valmennusta tarjouspyynnössä mainituilla paikkakunnilla.
Valmennusten paikka kiertää. Omaishoitajien on päästävä valmennukseen kohtuullisella vaivalla. Tuottajan on huolehdittava siitä, että kaikki valmennukseen oikeutetut omaishoitajat halutessaan pääsevät
osallistumaan fyysesti valmennustilaisuuksiin pitkistä välimatkoista huolimatta. Valmennuksen pitopaikan
tarkoituksenmukaisuus määräytyy valmennukseen ilmoittautuneiden asuinalueiden perusteella. Etävalmennustilaisuuksissa paikalla on oltava vähintään 1 tukihenkilö, joka vastaa tilaisuuden sujumisesta
paikkakunnalla.
Hankinnan kohteena on omaishoitajien valmennus (ikäihmiset, muistisairaat, vammaiset, lapset). Valmennusta järjestetään virallisen omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille. Palvelu koskee sekä
uusia että pitempään toimineita omaishoitajia.
Omaishoitajien määrä seudulliseen kilpailutukseen osallistuvien kuntien (22) alueella vuonna 2017 esitetty seuraavassa;

Monimuotoisen omaishoitajien valmennuksen tavoitteena on, että omaishoitajien osallistuminen valmennukseen lisääntyisi, johtuen mahdollisuudesta osallistua valmennuksiin oman tarpeen ja tilanteen mukaan.

Omaishoitajien valmennus
Omaishoitajien valmennuksen sisältö määritellään Tilaajan toimesta. Palveluntuottajalla on toimitustakuu
sovituista palveluista.
Asiakas saa tietoa valmennuksesta ja siihen ohjautumisesta tilaajalta. Tuottaja toimittaa tiedon valmennuksen ajankohdista Tilaajalle. Tilaaja välittää tiedon omaishoitajille.
Asiakkaan saama valmennus on kuvattu omaishoitajan kanssa laaditussa suunnitelmassa, jossa on asetettu tavoitteet valmennukselle.
Palveluntuottaja toteuttaa valmennuksen asiakkaalle tarvelähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Palvelut tulee tuottaa hyvällä suullisella ja kirjallisella suomenkielen taidolla. Yksi ryhmävalmennus järjestetään ruotsin kielellä. Palveluntuottaja tuottaa valmennusmateriaalin kirjallisesti ja sähköisesti suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi. Tarvittaessa valmennusta toteutetaan tulkin kanssa.
Valmennuksen tulee olla tietoiskutyyppistä. Sen sisältö on ohjausta ja neuvontaa eri teemakokonaisuuksiin liittyen tyypillisissä ja yleisissä omaishoitoperheiden tilanteissa.
Valmennus ei ole henkilökohtaista valmennusta. Valmennuksen sisältö ei ole päällekkäistä omaishoidon
ohjaajan työn kanssa. Valmentaja ohjaa kunnan palveluihin. Valmennus ei sisällä kotikäyntejä.

Valmennus koostuu useasta eri teemakokonaisuudesta, jotka sisältävät tietoiskuja ja neuvontaa.
Näistä omaishoitaja voi valita itselleen sopivat kokonaisuudet. Teemapaketit toteutetaan niin lähi
kuin etävalmennuksena. Teemapaketit toteutetaan vähintään alla olevin sisällöin;
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Omaishoidettavan ja -hoitajan fyysisen toimintakyvyn tukeminen
- Kuntoutumista tukeva omaishoitajan toiminta
- Hoito- ja huolenpito kotona sekä turvallinen ympäristö (sänky, tuoli, matot, liukuesteet, kynnykset, kaiteet jne)
- Ergonomia; opastusta (tekniikoita näytetään koulutuksessa, sähköisessä muodossa) - Apuvälineet käyttö ja huolto,
- Siirrot / tekniikka
- Ravitsemus ja tavallisimmat erityisruokavaliot
- Hygienia: hampaat, eritys, inkontinenssi, vatsan toiminta
- Lääkehoito; o Mitä vastuu toisen lääkeasiosta o Lääkehoito: dosetin käyttö,
o Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (luontaistuotteet) o
Läkkeiden antotavat,
- uni

Omaishoitajan psyykkisen toimintakyvyn tukeminen
Voimavarat ja jaksaminen o omien voimavarojen arviointi
o hälytysmerkit/riskit jaksamisen ollessa vaarassa
Omien voimavarojen tukeminen
Kokemusasiantuntijan hyödyntäminen on suositeltavaa, erityisesti tässä osiossa.
Omaishoitajan sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
- Vertaistuki
- Sosiaalinen verkosto
Omaishoitoa tukevat palvelut ja muu sisältö
Tietoa sotepalveluista alueella
Omaishoitoa tukevat muut palvelut (järjestöt, seurakunnat ym. alueen palvelut) Lomat
Kuntoutus ja kurssit; mistä löydettävissä, kuka järjestää
Hoitotahto; erilaiset pohjat/mallit, sisältö
Toiminta omaishoidon äkillisiissä muutostilanteissa ja niiden ennaltaehkäisy
Talous ja oikeudelliset sisällöt
Omaishoitajuus ja etuudet, oikeudellinen ennakointi
Edunvalvontavaltuutus
Talouteen liittyvät palvelut: maksukatto, toimeentulotuki ym.

Valmennuksen toteuttaminen
Palveluntuottaja voi järjestää ryhmätilaisuudet kunnan tiloissa. Ryhmätapaamisten paikka vaihtelee.
Valmennusta järjestetään omaishoitajalle sopimuksentekovaiheessa, jolloin hän ilmoittautuu ensimmäiseen valmennukseen. Hän saa tunnukset valmennusmateriaaliin. Valmennukseen on mahdollista osallistua aina kun tilaisuuksia järjestetään omaishoitajan tarpeen mukaisesti. Jokainen valmennuspaketti
sisältää kaikki 4 eri teemaaluetta, joista omaishoitaja voi koota itselleen sopivan kokonaisuuden.
Vuonna 2018 järjestetään 1 valmennuspaketti
Vuonna 2019 järjestetään 4 valmennuspakettia
Vuonna 2020 järjestetään 2 valmennuspakettia
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Omaishoidon valmennuksen sähköinen toteutus
Valmennukseen kuuluu digitaalinen osio, jonka tulee olla seuraavan kaltainen.
Valmennukseen sisältyvällä materiaalilla tulee olla tallennuspaikka; nettisivut (tai vastaava portaali) jossa
materiaali valmennuspaketeittain.
Valmennuksen oikeutettujen henkilöiden tunnukset ja pääsy sivustolle (käyttäjiä 1500 - 2000) o
käyttäjätuki arkisin virka-aikaan
o viestintä käyttäjille: vikailmoitukset ym. tunnusten jakaminen
•
Sivuston sisältö o Valmiiksi tehdyt videot omaishoitajien valmennus- sivustolla o Muu
materiaali sivustolla teemakohtaisesti o Materiaalit eri kielillä palvelukuvauksen mukaisesti
•
Sivuston ylläpito
Valmennusta voi toteuttaa etävalmennuksena seuraavin edellytyksin:
•
Striimaus tms. ja tukihenkilön läsnäolo valmennustilanteissa
•
Valmiudet tuottaa etävalmennus valmennuspaketeittain (4 eri aihetta valmennuspaketissa: yksi aihe 3 tuntia) o Vuonna 2018 järjestetään 1 valmennuspaketti (4 tilaisuutta) o
Vuonna 2019 järjestetään 4 valmennuspakettia (16 tilaisuutta) o Vuonna 2020 järjestetään 2
valmennuspakettia (8 tilaisuutta)
Kouluttajat / valmentajat
Valmennuksen tuottajan tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut pätevyys- ja osaamisvaatimukset. Valmennusta pitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Materiaalin tuottamisessa käyetään
tarvittavaa erityisosaamista: fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti,
farmaseutti/sairaanhoitaja, sairaanhoitaja. Valmennuksen sisällön tuottamisessa edellytetään ikäryhmän
asioiden tuntemusta ao. teemoista.
LIITE 1
Laadunvarmistus ja -valvonta
Tilaajalle kertyy asiakaspalautteiden ja eri yhteistyökumppaneiden kautta palautetta palvelun laadusta.
Valmennuksesta kertynyt palautekoonti arvioidaan Tilaajan ja Palveluntuottajan yhteisissä sopimusseurantaneuvotteluissa.
Palveluntuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma.
Sopimuksen käynnistymisvaiheessa tarkennetaan asiakaspalautteiden käsittely-prosessi.
Laatumittareiden minimitasot:
Käyttöaste ja osallistuneiden määrä alueellisesti
Valmennusten toteutuminen
Asiakaspalaute
Portaalin toimintavarmuus
Vaadittava raportointi ja valvonta
Tilaaja ja Palveluntuottaja sopivat käytettävät mittarit ja indikaattorit, joista Palveluntuottaja raportoi Tilaajalle.
Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle toimintaraportin kuukausittain / paketeittain toiminnasta edellä mainittujen mittareiden mukaisesti.
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Ikäihmisten lyhytkestoinen perhehoito (LYPE)
KomPAssi-hankkeessa on luotu yhteistyönä Varsinais-Suomen alueelle lyhytaikaisen perhehoidon
(LYPE) valmennuskokonaisuus sekä vahvistettu LYPE perhehoitoa osana palveluvalikoimaa ikääntyneille
Varsinais-Suomessa on ikäihmisten jatkuvaa perhehoitoa, mutta tarve on lisätä lyhytaikaista perhehoitoa. Valmennuskokonaisuuden suunnittelu piti sisällään valmennuksen sisällön, aikataulutuksen tiedottamisen sekä rekrytoinnin suunnittelun
Lyhytaikaista perhehoitoa ovat KomPAssi-hankkeen lisäksi mukana kehittämässä Perhehoitoliitto ry ja
Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö
Valmennuskokonaisuus oli jatkoa kompassin vuonna 2017 tekemälle seutukunnalliselle ikäihmisten perhehoidon infokiertueelle sekä ikäihmisten perhehoidon työpajoille
Lyhytaikaisen perhehoidon valmennuksesta valmistui Varsinais-Suomeen 9 ikäihmisten lyhytaikaista
perhehoitajaa
Valmistuneiden ikäihmisten lyhytaikaista perhehoitajien aloittamisen edellytyksiä lyhytaikaiseksi perhehoitajaksi on KomPAssi-hanke osaltaan tukemassa yhdessä Varsinais-Suomen perhehoitoyksikön
kanssa.
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Liite 1 Lyhytkestoisen ikäihmisten perhehoidon käynnistymisvaiheen prosessi Varsinais-Suomessa (luonnos)
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Liite 2 Ikäihmisten lyhytaikaisen perhehoidon valmennuksen koulutusrunko

Ikäihmisten lyhytaikaisen perhehoidon
ENNAKKOVALMENNUS,
Varsinais-Suomi
Kouluttajina toimivat kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen ja ikäihmisten
perhehoidon asiantuntija Maarit Haverinen Perhehoitoliitosta. Lisäksi mukana on jo toimivia perhehoitajia kertomassa kokemuksiaan.
TAPAAMISTEN AIKATAULU JA AIHEET:
Lauantai 21.4. klo 9-15:

Tietoa perhehoidosta
Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta

Keskiviikko 2.5. klo 17-20:

Vanhuus ei tule yksin – kivistää ja kolottaa

Tiistai 8.5. klo 17-20:

Ikäihmisen hyvä arki

Lauantai 19.5. klo 9-15:

Ikäihminen ja perheet muutoksessa
Kokemuksia perhehoidosta

Keskiviikko 30.5. klo 17-20:

Perhehoitajan asema
Valmennuksen päättäminen

Lisäksi valmennukseen sisältyy kotikäynti, kotitehtävät valmennuskertojen
välissä sekä yhteinen arviointi. Materiaalit jaetaan valmennuksen kuluessa.
Tapaamisten paikka on Turussa Ruusukorttelin palvelukeskus,
Puistokatu 11, kerhohuone 5.
Lauantaisin pidämme omakustanteisen lounastauon n. klo 11:00 alkaen. Lauantaisin tarjoamme iltapäiväkahvit ja iltatapaamisissa voileipää ja hedelmiä.
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Liite 3 Ikäihmisten lyhytkestoisen perhehoidon markkinointi KomPAssissa

Rekrytointi ikäihmisten lyhytaikaisen perhehoidon ennakkovalmennukseen:
”Lyhytaikaisen perhehoidon ennakkovalmennus käynnistyy Varsinais-Suomessa.”
KomPAssi-hanke toteutti yhteystyössä perhehoitoliiton kanssa lyhytaikaisen perhehoidon ennakkovalmennuksen. KomPAssi-hankkeen tehtävänä oli toteuttaa markkinointi eli rekrytoida
perhehoitajia Varsinais-Suomeen ja järjestää tilat valmennuksen toteutukselle.
Mainostoimisto The Zeeland family oli mukana suunnittelun mainoksen visuaalisuuden toteuttamisessa sekä LYPE perhehoidon mainoksen läpiviemisen Varsinais-Suomen paikallissanomiin.
Tarjouspyyntöjen perusteella, mainokset lähtivät levitykseen seuraaviin sanomiin:
o
o
o
o
o
o
o
o

Kunnallislehti (Paimio, Sauvo, Piikkiö)
Loimaan lehti
Vakka-Suomen sanomat
Ukin sanomat
Rannikkoseutu
SSS (Salon Seudun Sanomat)
Turun sanomat
Annonsbladet

KomPAssi-hanke mainosti myös omien verkostojen kautta sekä Facebookissa.
www.perhehoitajaksi.fi oli perhehoitoliiton julkaisu ja sieltä löytyi lisätietoja.

Tulos: Perhehoitoliitto sai yhteydenottoja 52. Perhehoidon valmennuksen aloitti 9 henkilöä. Yhden henkilön kanssa ei saatu sovittua viimeistä tapaamista niin, että yhteinen arviointi olisi
saatu maaliin. Luultavasti tämä henkilö tuli lopulta siihen tulokseen, ettei halunnut perhehoitajaksi. Yhteydenotoista perhehoitoliitto sai kasaan tuon henkilömäärän, eikä perhehoitoliitosta
jäänyt sellaista tunnetta että halukkaita olisi ollut enempää. Nopea aikataulu saattoi olla osalle
este, etteivät laittanutkaan varsinaista hakemusta valmennukseen, vaikka asia kiinnostikin.
Kiinnostuneille lähetettiin ilmoittautumislomakkeet (tietolomake), puhelinhaastattelu ja ehdottomien esteiden selvittäminen. Valinnat ennakkovalmennukseen toteutettiin perhehoitoliiton arviointimenetelmien pohjalta.
KomPAssi-hanke järjesti Turusta tilat viidelle valmennuskerralle.
Huomioitavaa: markkinointia radiokanavien kautta pohdittiin, aikataulu ei antanut myöden lähteä tätä asiaa työstämään. Jatkossa lisämarkkinoinnin tehostamiseksi radiokanavien mainonnan hyödyntäminen voisi olla tehokas keino saavuttaa ihmisten kiinnostuksen ryhtyä perhehoitajaksi.
Yhteenveto: Lehti-ilmoitukset ovat kannustaneet yhteydenottoihin eli tämä toimi parhaimpana
rekrytointi kanavana.
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Ehdotus yli 65-vuotiaiden omaishoidon yhtenäisistä myöntämisperusteista

OMAISHOIDON TUEN
MYÖNTÄMISPERUSTEISTA
65 – VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE
VARSINAIS-SUOMESSA
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Yli 65-v. omaishoidon yhtenäisten kriteerien almistelun taustaa KomPAssi-hankkeessa:
Yhtenäisiä yli 65-vuotiaiden omaishoidon yhtenäisiä myöntämisperusteita ovat olleet valmistelemassa /
valmistelussa on otettu huomioon / hyödynnetty / lainattu:
• KomPAssin omaishoidon palvleuiden nykytilankartoitus Varsinais-Suomessa 2017
• Kompassin omaishoidon kriteerityöryhmä + omaishoidon asiantuntijoita
• KomPAssin palvelutarpeen arvioinnin ”Kriteerit ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa Varsinais-Suomessa”
• Omaishoitajaliiton kommentit valmisteltaviin kriteereihin
• Valtakunnalliset ohjeistukset omaishoidon palveluihin
• Muiden maakuntien yhtenäiset kriteerivalmistelut + omaishoidon palvelujen kehittämishankkeet
(mm. ESSOTE ja Lapin lääni)
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1. Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuen järjestämisvastuu on siirtymässä maakunnille 1.1.2020 alkaen. Tästä johtuen ehdotuksessa 65- vuotiaiden ja sitä vanhempien omaishoidon tuen myöntämisen perusteissa käytetään kuntien sijasta nimitystä maakunta.
Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin
(950/2006, 318/2011, 511/2016) sekä Varsinais-Suomen maakunnan hyväksymiin myöntämisperusteisiin ja palkkioluokkiin.
Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on maakunnalla.
Omaishoidon myöntämisperusteissa tarkoitetaan:

1)

omaishoidolla vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla;

2)

omaishoitosopimuksella hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä;

3)

omaishoitajalla hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt
omaishoitosopimuksen;

4)

omaishoidon tuella kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista;

5)

omalla työllä omassa tai perheenjäsenen yrityksessä, liikkeessä tai ammatissa taikka maa-,
metsä-, koti- tai muussa taloudessa suoritettua työtä ja itsenäistä tieteellistä tai taiteellista työtä sekä
päätoimista opiskelua.(viittaus erityismaksuluokka)

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, tuesta
ja lakisääteisestä vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu ja sen taso, määrä ja myöntämisperusteet
ovat maakunnan harkinnassa.

2. Tuen myöntämisen edellytykset
Lain omaishoidon tuesta 3 §:n perusteella maakunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos

1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee
kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa,

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla,

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia,
4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää,
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5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva tai muutettavissa sopivaksi

6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
Omaishoidon tuki sisältää rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon ja huolenpidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain hoitopalkkion vähimmäismäärän ja palkkioihin tehtävän indeksikorotuksen.
Omaishoito on kotona tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa. Hoito ja huolenpito on henkilökohtaista, sitovaa
ja päivittäistä. Henkilökohtaiseen hoitoon sisältyy; henkilökohtainen hygienia, pukeutuminen, ruokailussa
avustaminen, liikkuminen, ulkoilu, hoidolliset toimenpiteet, avustaminen wc-käynneillä, lääkehoito, valvonta / turvallisuus, ohjaus, avustaminen, vähintään päivittäinen ja toistuva, ympärivuorokautinen.
Omaishoito ei ole tarkoitettu korvaamaan vammasta tai sairaudesta aiheutuvia kustannuksia, jos hoidettava asuu laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa.
Tukeen ei ole oikeutta, jos hoidettavan avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin.
Valvonnassa ja ohjauksessa voidaan käyttää apuna teknisiä apuvälineitä.

3. Omaishoidon palvelutarpeen arviointi
Hoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt elämäntilanteensa, hoitotaitojensa, voimavarojensa, terveytensä ja
toimintakykynsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Hoitajan tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu
hoidettavasta.
Arvioitaessa hoitajan soveltuvuutta hoitotehtävään voi soveltuvuuteen vaikuttaa hoitajan fyysinen ja
psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito, hoitajan toimintakyky ja voimavara, kuten kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista.
Palvelutarpeen arviointi ja muiden välttämättömien palveluiden tarve ja määrä arvioidaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen toimesta tehdyllä kotikäynnillä. Tarvittaessa hoitajan on esitettävä lääkärintodistus ja / tai eri asiantuntijoiden lausuntoja terveydentilastaan. Arvioita voidaan pyytää myös omaishoidon
aikana.
Päätöksenteon tukena käytetään yksilökohtaista harkintaa sekä sovittuja arviointimittareita. Päätös perustuu aina kokonaisarviointiin. Yli 65-vuotiaan hoitoisuuden ja toimintakyvyn arvioinnissa hyödynnetään
toimintakykymittareita, joista keskeisimpänä RAI – toimintakyvyn arviointimittaria. RAIhin sisältyvä
MAPLe-5 –asteikko kuvaa asiakkaan palvelutarpeen määrää; 1 (vähäinen palvelutarve), 2 (lievä palvelutarve), 3 (kohtalainen palvelutarve), 4 (suuri palvelutarve), 5 (erittäin suuri palvelutarve).
Lisätietoa omaishoidon palvelutarpeen arvioinnissa käytettävistä mittareista löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.
Omaishoidon palvelutarpeen arvioinnin aikana arvioidaan mm.
• hoidettavan kyky selviytyä arjen perustoiminnoista
• hoidettavan tunteiden hallinta ja todellisuuden taju
• hoidettavan muisti ja päätöksentekokyky
• hoidettavan terveydentila, toimintakyky ja voimavarat
• hoitajan terveydentila, toimintakyky ja voimavarat
• hoitajan elämäntilanne ja kyky hoitaa ja auttaa läheistään
• koti hoitoympäristönä ja mahdollisten apuvälineiden ja kodinmuutostöiden tarve
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Mikäli kriteerit omaishoidon tuen myöntämiseen eivät täyty, turvataan omaisen ja hakijan hyvinvointi tarjoamalla muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Omaishoitajan toimintakyvyn / soveltuvuuden arviointi

Omaishoitajaksi hakeutuvan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt sekä elämäntilanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä
arvioidaan kokonaisvaltaisesti, selviytyykö hoitaja omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä.
Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoitajalla on todettu ja päivittäiseen päätöksentekokykyyn vaikuttava muistisairaus, vakavia mielenterveyden ongelmia, päihteiden väärinkäyttöä tai jos hoitajan toimintakyky ja muu terveydellinen tila tai perhetilanne tai elämäntilanne selvästi rajoittaa häntä toimimasta
omaishoitajana, vaikka hoidettavalle järjestetään riittävä määrä palvelua hoidon toteutumiseen (ratkaisu
on hoidettavan edunmukainen). Tarvittaessa hoitajan on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Jos omaishoitaja tarvitsee muita kuin omaishoidon hoitotehtävää tukevia sosiaalihuollon palveluja, laaditaan hänelle oma palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma.
Hoitajan soveltuvuutta ja voimavaroja voidaan selvittää esim. seuraavilla kysymyksillä:
• Millainen on mielestänne oma terveydentila?
• Onko omaishoitajana toimiminen mielestänne henkisesti rasittavaa?
• Onko omaishoitajana toimiminen mielestänne fyysisesti rasittavaa?
• Oletteko viime aikoina ollut huolissanne siitä, pystyttekö huolehtimaan läheisestänne?
• Jos palkkatyössä, niin kuinka vaikeaksi kokee työn ja omaishoidon yhteensovittamisen?
• Voitteko mielestänne riittävästi tehdä tai harrastaa teille mieluisia asioita?
• Koetteko tietojenne ja taitojenne riittävän omaishoitotyössä?
• Koetteko fyysisen toimintaympäristön (koti) tukevan toteuttamaanne omaishoitotyötä?
• Voitteko jakaa arjen iloja ja suruja jonkun läheisenne kanssa?
• Saatteko läheisiltänne tukea tai apua yleensä arkeenne liittyvissä pulmatilanteissa?
• Voitteko keskustella läheistenne kanssa omaishoitoon liittyvistä asioista? Tunnetteko olevanne
yksin ongelmienne kanssa?
Omaishoitajan soveltuvuuden arviointi toteutetaan hoitajaa suullisesti haastatellen. Arvioinnista tietoihin
kirjataan omaishoidettavan hoitoon ja huolenpitoon merkittävästi liittyvät asiat omaishoitajan soveltuvuudesta tai soveltumattomuudesta omaishoitajaksi. Tarvittaessa voidaan omaishoitajalta pyytää lääkärintodistus hakemuksen liitteeksi.

4. Omaishoidon tuen maksuluokat
Palkkion taso määräytyy hoidon ja huolenpidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on
1.1.201x vähintään xxx euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio on vähintään xxx euroa kuukaudessa.
Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys. Hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. (Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä
tarkoitetulla palkkakertoimella. 6 § (3.11.2006/950))
Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä pienemmäksi, jos hoidon sitovuus on vähäisempää kuin omaishoitajalain 4 §:n 1 momentissa edellytetään ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä; taikka siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.

ENNALTAEHKÄISEVÄ MAKSULUOKKA
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(50 % alimman maksuluokan palkkiosta)
Tukihenkilökorvausta voidaan arvion mukaan maksaa sellaisissa tilanteissa, joissa varsinaisen omaishoidon tuen alemman maksuluokan kriteerit eivät täyty, mutta henkilö tarvitsee säännöllisesti ja lähes
päivittäin apua kotona selviämisessä.
Tuki voidaan myöntää syrjäseudulla, kaukana palveluista asuvasta henkilöstä edellyttäen, että omaishoitajan antama hoito korvaa kotihoidon tai tukipalvelujen palveluja osaltaan tai kokonaan. Lisäksi edellytyksenä on, ettei palvelua ole saatavilla palvelusetelillä. Korvaus voidaan maksaa myös muulle läheiselle
henkilölle.
Ennaltaehkäisevän maksuluokan tukea ei myönnetä puolisolle. Samassa soitteessa asuminen harkitaan
tapauskohtaisesti.
Päätöksenteon tukena käytetään yksilökohtaista harkintaa, sovittuja arviointimittareita sekä muiden palveluiden myöntämisperusteita.
Kyseessä ei ole omaishoidon sopimus eikä palkkio vaan maakunnan kotona tukemista tukeva palkkio,
josta tehdään erillinen kirjallinen päätös ja sopimus. Tähän palkkioon ei sisälly lakisääteistä vapaapäiväoikeutta.

ALEMPI MAKSULUOKKA
Hoidettava tarvitsee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi toistuvasti päivittäin hoitoa,
huolenpitoa, tukea, ohjausta ja/tai valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa. Näitä ovat esimerkiksi hoidettavan avustaminen tai ohjaaminen WC – toiminnoissa ja hygienia hoidossa, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailun järjestämisessä ja/tai syömisessä, lääkehoidon toteutuksessa, liikkumisessa/siirtymisissä, kognitiivisissa toiminnoissa (muisti, psyyke, ymmärtäminen). Hoidettava kykenee itse vastaamaan/selviytymään vielä joistakin henkilökohtaisista toimista.
Valvonnan ja konkreettisen avun tarve ei ole jatkuvaa / ympärivuorokautista. Hoidettava voi olla osan päivää yksin eikä tarvitse säännöllisesti apua yöllä. Hoidettavan ja hoitajan ei tarvitse asua samassa taloudessa, mutta hoitajan tulee sitoutua toistuvaan päivittäiseen hoitoon ja huolenpitoon. Päävastuu päivittäisen hoivan toteutuksesta omaishoitajalla.
Sopimusomaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan asiakassuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tuesta, ohjauksesta ja/tai valvonnasta sellaisten tarvittavien palvelujen tukemana, että hänen on tai
olisi mahdollista tehdä osa- tai kokoaikaista ansiotyötä ja hyödyntää tarvittaessa erilaisia työelämän joustoja.
Maksuluokkaa on vaihtoehto hoidon ja huolenpidon tasoltaan päivittäiselle kotihoidolle ja tukipalveluille.
Päätöksenteon tukena käytetään yksilökohtaista harkintaa sekä sovittuja arviointimittareita.
RAVA 2,2 / MAPLe 2 – 3 (lievä tai kohtalainen palvelutarve)
ADLH vähintään 2, IADL vähintään 12, CPS 2-3

YLEMPI MAKSULUOKKA – PALKKIO
Hoidettava tarvitsee lähes jatkuvasti heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi ympärivuorokautisesti lähes jatkuvasti hoitoa, huolenpitoa, tukea, ohjausta ja/tai valvontaa henkilökohtaisissa
toiminnoissa. Näitä ovat esimerkiksi hoidettavan avustaminen ja ohjaaminen WC – toiminnoissa ja hygienia hoidossa, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailun järjestämisessä ja/tai syömisessä, lääkehoidon toteutuksessa, liikkumisessa/siirtymisissä, kognitiivisissä toiminnoissa (muisti, psyyke, ymmärtäminen).
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Avuntarve pääsääntöisesti ympärivuorokautista, avuntarve myös öisin. Päävastuu hoidosta omaishoitajalla. Hoidettava voi olla yksin lyhyitä aikoja, n. 1-2 tuntia. Hoidettava ei voi asua yksin.
Sopimusomaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan asiakassuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tuesta, ohjauksesta ja/tai valvonnasta sellaisten tarvittavien palvelujen tukemana, että hänen on tai
olisi mahdollista tehdä osa- tai kokoaikaista ansiotyötä ja hyödyntää tarvittaessa erilaisia työelämän joustoja.
Maskuluokka on vaihtoehto hoidon ja huolenpidon tasoltaan tehostetulle palveluasumiselle.
Päätöksenteon tukena käytetään yksilökohtaista harkintaa sekä sovittuja arviointimittareita.
Rava 3, MAPLe 4-5 (suuri tai erittäin suuri palvelutarve)
ADLH vähintään 2, IADL vähintään 16, CPS vähintään 3

ERITYISMAKSULUOKKA – PALKKIO
Siirtymävaiheen hoitopalkkio on tarkoitettu hoidollisesti raskaalle ajalle edellyttäen, että omaishoitajia on
lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai täysiaikaista opiskelua. Kysymys on aina lyhytaikaisesta hoidosta ja huolenpidosta, joka säädösten mukaan on kestoltaan enintään kuusi kuukautta. Tuki mahdollistaa omaishoitajan töistä poisjäämisen raskaan hoitojakson ajaksi.
Siirtymävaihe voi olla esim. terminaalivaiheen hoitoa, toipumista vakavasta onnettomuudesta tai siirtymistä hoitomuodosta toiseen.
Edellytyksenä hoitopalkkion maksamiselle on, ettei hoitajalla ole kyseisellä ajalla merkittäviä tuloja eikä
oikeutta sairausvakuutuslain 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan tai vuorotteluvapaalain 13§:n mukaisen vuorottelukorvaukseen.
Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa
tai toisen työtä, palkkio on vähintään xxx euroa kuukaudessa edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta:
1) vähäistä suurempia työtuloja;
2) oikeutta sairausvakuutuslain (1224/ 2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan;
3) oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/ 2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

Omaishoidon tuen alentaminen erityistapauksissa
Hoitopalkkioiden 2. maksuluokkaa alennetaan yhdellä maksuluokalla, mikäli hoidettava saa runsaasti
kunnallisia hoito- ja avopalveluja. Päätös maksuluokan alentamisesta tehdään tapauskohtaisesti noudattaen yleisiä ikäihmisten ja omaishoidon palvelujen linjauksia.
Runsaiden palveluiden esimerkkejä:
- asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa vähintään neljänä (4) päivänä viikossa
- asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa 1-3 päivänä viikossa ja saa kunnan järjestämää muuta
sosiaali-ja terveyspalvelua 30 tuntia kuukaudessa,
-asiakas saa henkilökohtaista apua, säännöllistä kotihoitoa tai muuta kotiin järjestettävää palvelua yli
30 tuntia kuukaudessa tai
-asiakassuunnitelman mukaista säännöllistä vuorohoitoa yli 7 vrk/kk. Tähän ei sisälly omaishoidon vapaat. (Lapin maakunta)

Hoitopalkkion maksaminen
Omaishoidon tuki maksetaan kuukauden xx:sta arkipäivänä takautuvasti ja tuki on veronalaista tuloa.
Tammikuun 20xx palkkio maksetaan helmikuun xx. pvä ja helmikuun palkkio maksetaan maaliskuun 16.
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pvä ja maaliskuun palkkio maksetaan huhtikuun xx. pvä jne. Marraskuun ja joulukuun palkkiot maksetaan joulukuun xx. pvä.
Vuoden 20xx verokortit tulee postittaa osoitteeseen: XXXXXXXXXXXXX. Jos verokorttia ei ole, omaishoidon tuen palkkion pidätysprosentti on 60 %.
Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa maakuntaan, vaan kysymyksessä on
toimeksiantosopimussuhde. Kuntayhtymällä on tapaturmavakuutus (608/1948) 57 §;n 1 momentin mukaan sopimuksen tehneille omaishoitajille. Omaishoitajalle kertyy eläkettä 68–vuotiaaksi saakka kunnallisen eläkelain mukaan. Eläkeasioista saa lisätietoa kuntien eläkevakuutuksesta www.keva.fi.

5. Omaishoitajalle järjestettävä vapaa
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen
osan vuorokaudesta käyttäen (noin 5-7 tuntia arkipäivää kohti) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaalitai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. (29.6.2016/511)
Omaishoitajan vapaat kalenterikuukautta kohden:
Alempi maksuluokka:
Ylempi maksuluokka:
Erityismaksuluokka:

vähintään 2 vrk / kk
vähintään 3 vrk / kk
vähintään 3 vrk / kk

Maakunnassa omaishoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon lähes ympärivuorokautisesti vähintään 15 päivänä kuukaudessa, jollei sopimuksessa ole muuta sovittu. Muussa tapauksessa on oikeus kahden vuorokauden vapaaseen.
Maakunta voi järjestää omaishoitajalle säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia
virkistysvapaita.
Lakisääteisten vapaiden ja virkistysvapaan pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää.
Maakunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää tarkoitetun vapaansa useampana alle
vuorokauden mittaisena jaksona. Vapaan voi jakaa enintään neljään kuuden tunnin jaksoon.
Maakunta voi järjestää omaishoitajalle säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia
virkistysvapaita. Omaishoidon vapaat pidetään ensisijaisesti kuukausittain. Vapaita voi kerätä pääsääntöisesti kuuden kuukauden (6kk) ajalta. Kertyneet vapaapäivät velvoitetaan pidettäviksi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, sen jälkeen vapaapäiviä ei voi enää siirtää. Jos asiakassuunnitelmassa on sovittu hoidettavan ympärivuorokautisesta hoidosta säännöllisesti muualla kuin kotona osana
hoidon kokonaisuutta, tulee hoitajan käyttää vapaapäivät silloin kun hoidettavan hoito on järjestetty muualla.
Maakunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaavat palvelut asiakassuunnitelmassa sovittavalla tavalla pääasiassa asumispalveluina, sijaishoitona omaishoidettavan kotona, perhehoitona perhehoitokodissa, kotihoidon palveluiden avulla tai hoidettavan kotona tai asiakassetelillä.
Mikäli maakunta järjestää omaishoidon vapaat sijaishoitona ja hoidettava siihen suostuu, sijaishoitajan
kanssa tehdään toimeksiantosopimus. Sijaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. Järjestelyn on myös arvioitava olevan hoidettavan henkilön edun mukainen.
Maakunnan on päätettävä sijaishoitajalle maksettavan palkkion määräytymisperusteista.
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Sijaishoitajille maksettava palkkio on vuonna 20xx xx,xx (esim ESSOTE 2018 77, 60) euroa vuorokausi
(korotettuna palkkakertoimella 1,391), mikä voidaan jakaa myös esim. 4x6 tuntia osiin, jolloin tulee yhteensä 24 tuntia neljän päivän aikana.
Sijaishoitaja rinnastuu työoikeudellisen asemansa sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturvan osalta omaishoitajaan.
Oikeutta lakisääteiseen kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen ei ole silloin, kun hoidon sitovuus ei
pääsääntöisesti ole ympärivuorokautista, kun hoidettava on säännöllisesti arkipäivisin keskimäärin
enemmän kuin seitsemän (7) tuntia muun hoidon, huolenpidon tai tuen piirissä. Lakisääteinen vapaapäiväoikeus ei myöskään täyty, jos hoidettava on muualla kuin omaishoitajan hoidossa kahdeksan (8) vrk
tai enemmän kuukaudessa. Maakunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa
useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.
Sopimuksettomien omaistaan tai läheistään hoitavien vapaat
Maakunta voi tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Säännös koskee käytännössä niitä henkilöitä, jotka täyttävät kriteerit omaishoitosopimuksen tekemiselle,
mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole tehneet sopimusta. Vapaan tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön jaksamista.
Vapaan edellytyksenä on hoidon sitovuuden ja hoitavan henkilön tuen tarpeen lisäksi se, että omaisen
tai läheisen antama hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. (Pykälä
27b)
6. Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut
Palveluohjaus on keskeisessä roolissa omaishoitaja hoitotehtävää tukevien palvelujen suunnittelemisessa. Sen tavoitteena on helpottaa, neuvoa, auttaa ja tukea palveluita hakevien ihmisten ja palveluja jo
saavien asiakkaiden elämää sekä koordinoida ja sujuvoittaa palveluiden kohdentumista asiakkaiden arvioitujen palvelutarpeiden mukaan. Palveluohjauksen keskeisiä periaatteita asiakkaan kannalta ovat matala kynnys, saavutettavuus 24/7, yhteydenoton helppous ja yhdenvertaisuus. Palveluohjaukselle on tyypillistä verkostomainen työskentelytapa yhteistyössä eri tahojen ammattilaisten sekä omaisten kanssa.
Hoitopalkkion ohella kunnan tulee järjestää hoitotyön vaatimat välttämättömät muut palvelut, joita voivat
olla arjessa pärjäämistä ja kotihoidon palveluita täydentävät tukipalvelut kotiin. Tukipalveluita ovat mm.
ateria-, kauppa-, asiointi-, siivous-, vaatehuolto-, kuljetus-ja saattajapalveluilla sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävillä palveluilla. Kotihoito voi sisältää hoito-ja hoivapalveluja, joissa yhdistyy asiakkaan
tarvitsema kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Palveluista sovitaan tarkemmin asiakassuunnitelmassa.

6.1 Omaishoitajille järjestettävä valmennus
Omaishoitolain maakunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Varsinais-Suomen maakunta järjestää kaikenikäisille omaishoitajille kohdennettua valmennusta lähi- ja etävalmennuksena. Valmennuksessa käsitellään esimerkiksi omaishoitajan asemaan
ja hyvinvointiin sekä kunnan ja omaishoitajan yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä avustamisen ja hoivatyön perusteisiin liittyviä kysymyksiä. Valmennuksella voidaan edistää hoidon laatua ja varmistaa, että
omaishoitajat toteuttavat hoidettavien toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja. Mahdollisuudesta osallistua omaishoitajien valmennukseen tiedotetaan säännöllisesti omaishoitosuhteen ajan, sopimus- ja seurantakäynneillä. Valmennukseen voi ilmoittautua itsenäisesti tai omaishoidon palvelujen työntekijän välityksellä.
6.2 Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastus
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Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarkennuksia Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tarkastuksella tavoitellaan ongelmien tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla omaishoitajaa tuetaan
tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.
Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksella tarkoitetaan kliinisillä tutkimuksilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä suoritettua hyvinvoinnin, terveydentilan ja toimintakyvyn tarkastusta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää terveydentilan selvittämistä ja neuvontaa.
Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tekee terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on perehtynyt omaishoitoon liittyviin erityiskysymyksiin, kuten terveydenhoitaja.
Mahdollisuutta osallistua vapaaehtoiseen hyvinvointi- ja terveystarkastukseen tiedotetaan säännöllisesti
omaishoitosuhteen ajan, sopimus- ja seurantakäynneillä. Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen voi ilmoittautua omaishoidon palvelujen työntekijän välityksellä. Hyvinvointi- ja terveystarkastukset
ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 1 kohdan perusteella.
Hyvinvointi- ja terveystarkastukseen eivät ole oikeutettuja omaishoitajat, jotka ovat työterveyshuollon piirissä tai joille on myönnetty lyhytaikainen omaishoito.
7. Omaishoidon tuen hakeminen ja päätöksenteko
Päätös omaishoidon tuesta tehdään hoidettavalle. Tuki voidaan myöntää hakemuskuukauden alusta
edellyttäen, että hoitosuhde on alkanut ja palvelutarpeen arviointikäynti, jossa laaditaan yhdessä omaishoitoperheen asiakassuunnitelma, on tehty. Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksen voi
laittaa vireille suullisesti viranomaisen suostumuksella. Hakuaika on jatkuva. Hoidon ja avun tarve sekä
muiden välttämättömien palvelujen tarve arvioidaan aina kotikäynnillä. Hakemus toimitetaan osoitteeseen XXXXXXXXXXXXXX tai täytetään asiakasneuvonta.fi-sivustolla, missä hakemus otetaan käsittelyyn välittömästi ja yhteydenotto tapahtuu seitsemän (7) päivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Kiireellisissä tapauksissa on palvelut toteutettava heti, ilman aiheetonta viivytystä ja kattavaa palvelutarpeen arviointia.
Palvelutarpeen arviointia tehtäessä tehdään asiakkaan luo kotikäynti, sillä lain mukaan ”hoidettavan kodin tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla hoitoon sopiva” ja että asiakkaasta ja hänen tilanteestaan saadaan kattava kokonaiskuva. Kotikäynnin yhteydessä, arvioidaan omaishoidettavan hoidon
ja palveluiden tarve sekä omaishoitajan palveluiden ja tuen tarve sekä tuen muut myöntämisedellytykset.
Omassa ympäristössään asiakas pystyy parhaiten osoittamaan, mihin tarkoitukseen hän apua ja tukea
tarvitsee, vaikka hänellä olisikin vaikeuksia tilanteensa ja tarpeidensa sanallisessa kuvaamisessa.
Ennen kotikäyntiä tulee asiakkaan kanssa yhdessä sopia siitä, keitä ammattihenkilöitä mahdollisesti
osallistuu kotikäynnille ja miksi. Asiakkaalla tulee myös olla riittävästi aikaa kutsua kotikäynnille mukaan
esim. läheinen tai muu asiakasta edustava henkilö.
Maakunnan on tehtävä aina kirjallinen päätös palvelun myöntämisestä tai epäämisestä. Päätökseen tulee liittää muutoksenhakuohjeet. Viranhaltijanpäätökseen saa hakea oikaisua 30 päivän kuluessa maakunnan toimielimeltä siten kuin hallintolaissa säädetään. Toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, siten kuin hallintokäyttölaissa säädetään. Päätöstä voidaan tarkistaa, mikäli hoidettavan olosuhteet muuttuvat. Omaishoitosopimusta koskeva riita-asia käsitellään hallinto-oikeudessa.
Viranhaltijapäätös kirjataan myönteisenä, mikäli asiakkaalle tarjotaan omaishoitoa tukevia palveluja, rahallinen hoitopalkkio ja vapaapäivä oikeudet tai mikäli tarjotaan vain omaishoitoa tukevia palveluja ja vapaapäivä oikeudet tai tarjotaan vain rahallista hoitopalkkiota ja vapaapäivä oikeudet. Viranhaltijapäätös
kirjataan kielteisenä ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakkaalle ei tarjota omaishoitoa tukevia palveluja eikä rahallista hoitopalkkiota eikä vapaapäivä oikeutta.
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8. Omaishoitosopimus
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja maakunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on oltava
asiakassuunnitelma.
Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot:
• Omaishoidon asiakassuunnitelma
• Sopimus hoitopalkkion määrästä ja maksupäivä
• Oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin ja vapaiden järjestämistavat
• sopimuksen alkamisajankohta ja/tai määräaikaisen sopimuksen kesto
• Hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidetta-vasta
johtuvasta muusta kuin terveydellisistä syistä
• Sopimusosapuolet (omaishoitaja ja kunnan / kuntayhtymän edustaja) tarkistavat sopimuksen ja
hoito- ja palvelusuunnitelman vähintään kerran vuodessa tai jonkun osapuolen niin halu-tessa
useammin. Huomattava on, että hoitava omainen on maakunnalle samaan aikaan sopimus-, yhteistyökumppani että asiakas, jolla on omat tarpeensa
• lakisääteinen tapaturmavakuutus
• Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
• Omaishoitajan oikeudet ja velvollisuudet
• Maakunnan oikeudet ja velvollisuudet
• Omaishoitajan kanta, mikäli hän on eri mieltä sopimuksen ehdoista
• Suostumuslomake omaishoitajan tietojen siirtoa varten
• Muuta huomioitavaa omaishoitosopimukseen liittyen
Omaishoidon tukena myönnettävän hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Omaishoitajan eläketurva määräytyy kunnallisen eläkelain (549/2003) mukaisesti. Maakunta ottaa tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukaisen vakuutuksen omaishoitajalle.
Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa.
Omaishoitaja sitoutuu:
• huolehtimaan siitä, että hoidettava saa asianmukaisen hoidon ja huolenpidon
• toimimaan hoitoon liittyvissä asioissa yhteistyössä maakunnan ao. viranomaisten kanssa, sekä
ilmoittamaan hoidon tarpeen päättymisestä tilapäisesti tai pysyvästi noudattamaan salassapitovelvollisuutta (Sosiaalihuoltolaki § 57).
Maakunta sitoutuu:
• huolehtimaan asiakassuunnitelmassa mainituista palveluista
• suorittamaan sopimuksen mukaiset hoitopalkkiot ja hoitajan vapaaseen liittyvät velvollisuutensa
• nimeämään omaishoitajalle yhdyshenkilön
• seuraamaan hoitotyön toteutumista sekä tukemaan ja ohjaamaan hoitajaa hoitotyössä neuvottelemaan hoitajan kanssa hoitoa muulla tavalla järjestettäessä.
Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Määräaikaisen omaishoitosopimuksen perusteita voivat olla mm:
• Hoidon jatkaminen ei hoitajasta tai hoidettavasta johtuvasta syystä ole tietyn määräajan jälkeen
mahdollista
• Hoidon tarve on etukäteen tarkasti määriteltävissä
• Hoito korvataan tietyn määräajan jälkeen toisella palvelulla
Jos sopimus tehdään määräaikaisena ja hoidettavalla on hoidontarvetta vielä sopimuksen päättymisen
jälkeen, kirjataan suunnitelmaan, miten hoito ja huolenpito toteutetaan omaishoitosopimuksen päättymisen jälkeen.
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9. Asiakassuunnitelma (Omaishoidon tuen suunnitelma)
Sosiaalihuoltolain mukaan palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhdessä asiakkaan kanssa
siten kuin 36 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään.
Omaishoidon tuen asiakkaalle nimetään asiakkuuden ajaksi omatyöntekijä, joka kirjataan suunnitelmaan.
Asiakassuunnitelma sisältää asiakkaan palvelutarpeen edellyttämässä laajuudessa:
asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tuen tarpeesta;
• asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä;
• omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän arvio asiakkaan terveyden
tai kehityksen kannalta välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankohdasta ja kestosta;
• tiedot siitä kuinka usein asiakas ja omatyöntekijä tai muu asiakkaan palveluista vastaava työntekijä tulevat tapaamaan;
• asiakkaan ja työntekijän arvion asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista;
• asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään; arvion asiakkuuden kestosta;
• tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen ja vastuiden jakautuminen niiden kesken;
• Omaishoitajan ja/tai läheisen näkemys hoidon ja huolenpidon kannalta tarpeellisista tiedoista
• suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot.
Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa. Suunnitelman sisältö on sovitettava yhteen henkilön
tarvitsemien muiden hallinnonalojen palvelujen ja tukitoimien kanssa. Velvollisuudesta suunnitelman laatimiseen sekä suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, voidaan asiakkaan suostumuksella laatia sosiaalihuollon ja muiden hallinnonalojen palveluja ja tukitoimia koskeva yhteinen suunnitelma, jossa on suunnitelman laatimiseen ja käyttöön nähden tarpeellisia tietoja. Yhteisen suunnitelman laatimisesta ilman
asiakkaan suostumusta säädetään erikseen. Jos asiakkaan tukena toimii omaisia tai muita läheisiä henkilöitä, laaditaan heidän tukemiseensa liittyvä suunnitelma tarvittaessa erikseen.
Asiakassuunnitelma toimii todisteena hoidettavalle ja omaishoitajalle suunnitelluista palveluista ja tuesta.
Lisäksi se toimii työntekijöiden työvälineenä. Asiakassuunnitelman avulla turvataan asiakkaan palvelun
yksilöllisyys ja jatkuvuus ja sovitetaan yhteen eri palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi. Asiakassuunnitelman laatiminen myös jäsentää omaishoidon tavoitteet ja keinot. Omaishoidon tukea koskeva asiakassuunnitelma on yhteinen hoidettavalle ja omaishoitajalle. Omaishoitajalle laaditaan oma suunnitelma,
jos hän tarvitsee muita kuin omaishoidon hoitotehtävää tukevia sosiaalihuollon palveluja. Hoitajan ja hoidettavan osallistuminen suunnitelman laatimiseen ja heidän näkemystensä huomioon ottaminen ovat onnistuneen omaishoidon perusta. Suunnitelmaan tulisi aina kirjata ajankohta, jolloin suunnitelmaa seuraavan kerran tarkistetaan. Tilanne tulisi arvioida vähintään kerran vuodessa, omaishoitotilanteen muuttuessa olennaisesti sekä hoidettavan tai omaishoitajan pyynnöstä. (uudelleenarviointinsisältö) Suunnitelman tekemisen yhteydessä asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan
(asiakas laki § 5). Omaishoitolaki velvoittaa antamaan asiakassuunnitelman liitteenä kirjallisesti tiedot
omaishoitolain mukaisista oikeuksista ja lain soveltamisesta.

10. Asiakasmaksut
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Maakunnan omaishoidettavalle ja omaishoitajalle järjestämistä palveluista peritään maksut sosiaali -ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) sekä maakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti. https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut/omaishoidon-maksut
Omaishoidosta maksettavasta palkkiosta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peritään hoidettavalta
asiakasmaksulain 6 b:n mukainen maksu riippumatta siitä, mitä palvelua käytetään. Vapaasta, joka pidetään useammassa alle vuorokauden mittaisessa jaksossa, peritään yksi maksu vuorokautta kohden.
Maksu koskee myös sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviä vapaita. Vuonna 201x maksu on enintään xx,xx euroa vuorokaudessa.
Mikäli omaishoitajan vapaapäivät järjestetään asiakassetelillä, siitä tehdään erillinen päätös. Päätös lisätään omaishoidontukipäätökseen. Maakunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaapäivänsä useampana alle vuorokauden pituisena jaksona siten, että jaksojen pituus on yhteensä enintään vuorokausi. Vapaasta, joka pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa, voidaan periä enintään yksi maksu vapaata vuorokautta kohti. Asiakasmaksu voidaan periä ensimmäisen vapaajakson alkaessa. Lakisääteinen asiakasmaksu on v. 20xx xx,xx € vapaata vuorokautta kohti. Poikkeuksena ovat
palvelut, jotka on säädetty kokonaan tai osittain maksuttomiksi.

11. Omaishoitosopimuksen irtisanominen, purkaminen ja hoidon keskeytyminen
Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy (1) kuukauden kuluttua.
Mikäli hoito keskeytyy omaishoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä yhteensä yli seitsemäksi (7) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana, hoitopalkkiota
ei makseta hoidon keskeytymispäiviltä.
Omaishoidon tuen piirissä olevan hoidettavan joutuessa terveydellisistä syistä pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, laitoshoitoon tai hänen kuollessa, maksetaan omaishoidontukea kyseisen kuukauden loppuun asti.
Maakunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden
(2) ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden (1) kuukauden kuluttua. Irtisanomisesta huolimatta
sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa joko hoidettavan tai hoitajan terveyden
tai turvallisuuden, voidaan sopimus purkaa välittömästi. Ennen omaishoidon sopimuksen purkamista luodaan mahdollisuus omaishoitoperheen kuulemiseen.
Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan
terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Sopimusehto, joka poikkeaa tämän pykälän säännöksistä omaishoitajan vahingoksi, on mitätön.
Omaishoitosuhteen päätyttyä omaishoidettavan ja/ tai omaishoitajan palvelutarvetta arvioidaan tarvittaessa.
Mikäli hoidettavan kotikunta muuttuu Varsinais-Suomen maakunnan ulkopuolelle, omaishoidon tuen
maksaminen päättyy muuttopäivään.
Muutoksenhaku ja omaishoitosopimusta koskevan riidan käsittely
Omaishoitosopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
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Omaishoitajan eläke- ja muu vakuutusturva
Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa maakuntaan, vaan kysymyksessä on
toimeksiantosopimussuhde. Kuntayhtymällä on tapaturmavakuutus (608/1948) 57 §;n 1 momentin mukaan sopimuksen tehneille omaishoitajille. Omaishoitajalle kertyy eläkettä 68–vuotiaaksi saakka kunnallisen eläkelain mukaan. Eläkeasioista saa lisätietoa kuntien eläkevakuutuksesta www.keva.fi.
Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).
Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehneen maakunnan on vakuutettava hoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n 1 momentin mukaisella vakuutuksella. Omaishoitajaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja kuntaan sovelletaan, mitä
työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työnantajasta. Poiketen siitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautilain 71–78 §:ssä säädetään, vuosityöansiona käytetään tämän lain 5 §:n mukaisen hoitopalkkion määrää vuodessa. Poiketen siitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautilain 58 ja 59 §:ssä säädetään,
päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta. (30.12.2015/1646)
Maakunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden
ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen
välittömästi. Tarvittaessa omaishoitajan on esitettävä lääkärinlausunto.
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Liite 1 Sopimuksellisen omaishoidon maakunnallinen prosessi (luonnos) 1/2

Sopimuksellisen omaishoidon maakunnallinen prosessi (luonnos) 2/2
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Liite 2 Omaishoidon prosessi – check list roolijaoilla:

1. Hakemus saapuu viranhaltijalle
- Paperihakemus
- Suullisesti viranomaisen suostumuksella
- Sähköinen hakemus KomPAssin nettisivulle
- Itsearviointilomakkeen ohjaamana sähköinen hakemus
2. Yhteydenotto hakijaan kotikäynnin sopimiseksi
- KomPAssi-keskuksesta varattua aika
- Alueen omaishoidon työntekijän varaama aika mahdollisuuksien mukaan
- Vastuutyöntekijä määritelty
- Kotikäynti sovittu 7 vrk sisällä hakemuksen saapumisesta
3. Omaishoidon palvelutarpeen arviointi
3.1. RAI-arvot määriteltynä
3.2. Ympäristön havainnointi
3.3. Hoitajan soveltuvuuden arviointi (kts. Erillinen tiedosto)
3.4. Asiakassuunnitelman laatiminen omaishoitoperheelle
3.4.1.asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tuen tarpeesta;
3.4.2.asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä;
3.4.3.omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän arvio asiakkaan terveyden tai
kehityksen kannalta välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankohdasta ja kestosta;
3.4.4.tiedot siitä kuinka usein asiakas ja omatyöntekijä tai muu asiakkaan palveluista vastaava työntekijä
tulevat tapaamaan;
3.4.5.asiakkaan ja työntekijän arvion asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista;
3.4.6.asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään;
3.4.7.arvion asiakkuuden kestosta;
3.4.8.tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen ja vastuiden
jakautuminen niiden kesken;
3.4.9.Omaishoitajan ja/tai läheisen näkemys hoidon ja huolenpidon kannalta tarpeellisista tiedoista
3.4.10.
suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot.

4. Kriteerit omaishoidolle täyttyvät
4.1 Maakunnalliset omaishoidon kriteerit täyttyvät
4.2 Kriteerit eivät täyty:
4.2.1 Kielteinen päätös - kirjallisena
4.2.1.1 Ennaltaehkäisevän luokan kriteerit
4.2.1.1.1 Kriteerit täyttyvät  kohtaan 5
4.2.1.1.2 Kriteerit eivät täyty – päätös (kuka?)
4.2.1.1.2 Jatkosuunnitelma läheishoitajuutta tukemaan
4.2.2 Hakijalla valitusoikeus
4.2.2.1 Valituksen käsittely
4.2.3.1 Muutoksenhaku hallintooikeudessa
5. Myönteinen päätös kirjallisena. Sopimuksellinen omaishoitajuus alkaa omaishoidon tukijaksolla ,
n. 1-4 viikkoa omaishoitoperheen tarpeen mukaisesti.
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6. Omaishoidon tukijakson 1. kotikäynti - Omaishoitosopimuksen laatiminen + liitteenä asiakassuunnitelma
6.1. Asiakassuunnitelman sisältö omaishoitosopimuksen liitteenä täydennetään / kerrataan
6.2. Omaishoitosopimuksen sisältö läpikäydään omaishoitoperheen kanssa:
6.2.1.Omaishoidon asiakassuunnitelma
6.2.2.Sopimus hoitopalkkion määrästä ja maksupäivä
6.2.3.Oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin ja vapaiden järjestämistavat
6.2.4.sopimuksen alkamisajankohta ja/tai määräaikaisen sopimuksen kesto
6.2.5.Hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidetta-vasta johtuvasta muusta kuin terveydellisistä syistä
6.2.6.Sopimusosapuolet (omaishoitaja ja maakunnan edustaja) tarkistavat sopimuksen ja hoito- ja palvelusuunnitelman vähintään kerran vuodessa tai jonkun osapuolen niin halu-tessa useammin. Huomattava on, että hoitava omainen on kunnalle/kuntayhtymälle samaan aikaan sopimus-, yhteistyökumppani että asiakas, jolla on omat tarpeensa
6.2.7.Suostumuslomake on täytetty tietojen siirtoa varten
6.2.8.lakisääteinen tapaturmavakuutus
6.2.9.Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
6.2.10.
Omaishoitajan oikeudet ja velvollisuudet
6.2.11.
Maakunnan oikeudet ja velvollisuudet
6.2.12.
Omaishoitajan kanta, mikäli hän on eri mieltä sopimuksen ehdoista
6.2.13.
Muuta huomioitavaa omaishoitosopimukseen liittyen
6.3. Vapaaehtoisista hyvinvointi- ja terveystarkastuksista tiedotettu
6.4. Omaishoitajan valmennuksesta tiedotettu / varattu aika
6.5. Suostumuslomake on täytetty tietojen siirtoa varten
6.6. Palvelusetelikäytännöt läpikäyty (Henkilökohtainen budjetti tulevaisuudessa)
6.7. Omaishoitajakortti täytetty
6.8. Tarvittavat apuvälineet / kodin muutostyöt
6.9. Muut tukipalvelujen tarve – tarve ja palvelujen käynnistäminen
6.10.
Järjestö / srk / muusta yleishyödyllisestä toiminnasta tiedotettu
6.11.
Omaishoidon tukijakson 2. kotikäynti sovittu 1-4 viikon päähän
6.12.
Muuta huomioitavaa

7. Sopimuskopio + omaishoitajan verokortti maksutoimistoon. Omaishoitajuus alkaa kuluvan kuukauden alusta alkaen hakemuksen saapumispäivästä.
o Sopimus omaishoidon tuesta toimitetaan omaishoitajalle postitse ennakkoon
o Liitteenä asiakassuunnitelma
8. Omaishoidon tukijakson 2. kotikäynti – Tarvittaessa.
8.1. Asiakassuunnitelma tarkastaminen omaishoitajuutta tukemaan
8.1.1.Omaishoitajan varautumissuunnitelma täytetty ja läpikäyty
8.2. Tiedotettu / kerrattu omaishoitoon liittyvistä palveluista
8.2.1.Lakisääteiset vapaat
8.2.2.Omaishoitajan jaksaminen
8.2.3.Omaishoitoa tukevat palvelut
8.2.4.Asunnon muutostyöt
8.2.5.Järjestö / srk / muusta yleishyödyllisestä toiminnasta tiedotettu
8.3. Omaishoidon seurannan toteuttamisen tiedottaminen ja sopiminen
8.4. Tarvittavien tukipalvelujen käynnistämisen seuranta yhdessä omaishoitoperheen kanssa
8.5. Omaishoidon seurannasta sopiminen sovituin väliajoin

Omaishoitosuhteen seuranta ja päättyminen
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1 Asiakassuunnitelman tarkistaminen
1.1 Ennalta sovituin väliajoin (1krt/vuosi)
1.1.1 Tarvitsee seurantaa 3kk kuluttua
1.1.2 Tarvitsee seurantaa 6kk kuluttua
1.2 Olosuhteiden muuttuessa
1.2.1 Omaishoitaja ilmoittanut itse
1.2.2 Tieto muutoksesta tullut muualta – keneltä?
1.3 Aina omaishoitajan tai hoidettavat pyytäessä
2

Kotikäynti - asiakassuunnitelman + omaishoidon varautumissuunnitelman tarkistaminen
2.1 Tuen kriteerit eivät enää täyty
2.1.1 Viranhaltija irtisanoo sopimuksen, 2kk irtisanomisaika
2.2 Tilanne ei ole muuttunut – tuki jatkuu ennallaan
2.3 Hoitoisuus / avuntarve lisääntynyt
2.3.1 Uusi sopimus – tuen korotus
2.4 Hoitoisuus / avuntarve vähentynyt tai ulkopuolisen avuntarve lisääntynyt
2.4.1 Kielteinen päätös, ei tarvetta omaishoidon palvelulle
2.4.2 Kielteinen päätös ja uusi sopimus alemman tukiluokan mukaan
2.4.3 Palkkioluokan alentaminen muiden palveluisen johdosta

3 Asiakassuunnitelma päivitetty. Prosessi siirtyy kohtaan 1.

Omaishoitajan ilmoitettava tilanteissa:
1 Jos hoito keskeytyy – tuen maksu lakkaa kk:n kuluttua
2 Jos hoidettava siirtyy pitkäaikaishoitoon tai kuolee – tuki päättyy kuluvan kk:n loppuun

OMAISHOITAJALLA AINA OIKEUS IRTISANOA SOPIMUS (1KK IRTISANOMISAIKA)
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Lopuksi

Tiedota työyhteisöäsi tämän käsikirjan sisällöistä. Perehdy käytössä oleviin materiaaleihin, toimintamalleihin sekä lomakkeisiin. Sisältöjen käyttöönotto voi vaatia kuntakohtaista pohdintaa, esimerkiksi kriteereiden tai kirjaamisen osalta eri tietojärjestelmistä johtuen. Tärkeintä on mahdollisimman yhtenäisen sisällön toteuttaminen, joka tukee omaishoitoperheen jaksamista, omaishoitajuuden jatkumista sekä yhdenvertaisuutta.

