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Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen
vuorokauden vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon
ympärivuorokautisesti. Oikeus vapaaseen on myös omaishoitajalla, jonka hoidettava viettää kodin
ulkopuolella vähäisen osan vuorokaudesta (enintään 5-7 tuntia). Harkinnanvaraista vapaata
voidaan myöntää tapauskohtaisesti.
Omaishoitajalla on mahdollisuus valita yksi vaihtoehto vapaiden järjestämiseen kerrallaan ja noin
puolen vuoden välein tarkastellaan tilannetta uudelleen.
Toimintaohjeet http://www.taivalkoski.fi/ palveluopas/sosiaalipalvelut/palveluseteli
Omavastuuta ei peritä lakisääteisten vapaiden omaishoidetavan kotona tapahtuvasta sijaishoitajan
käytöstä. (Päätös liittyy Sosiaali- ja terveyslautakunnan 19.5.2015 § 57. Päätös astuu voimaan
1.6.2015)
Omaishoidettavan kodin ulkopuolella tapahtuvasta lakisääteisen vapaan aikaisesta sijaishoidosta
peritään asiakkaalta asiakasmaksua enintään 11,40 €/vrk tai alle 12h enintään 5,75 €.
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Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja- toimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen voidaan tilapäishoito järjestään omaisen, läheisen
tai muun tehtävään soveltuvan henkilön avulla toimeksiantosopimuksella kotona tai sijaishoitajan
kotona tapahtuvana sijaishoitona. Kunnan edustaja arvioi soveltuuko hoitaja tehtävään ja onko hoito
hoidettavan edun mukaista.
Sijaishoitajalle maksettava hoitopalkkio on 77,40€/vrk ja alle 12 tunnin sijaisuudesta 38,69€.
Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.
Omaishoidettavan kodin ulkopuolella tapahtuvasta sijaishoidosta maksetaan sijaishoitajalle
kulukorvaus, joka on 20,50 €/vrk tai alle 12 tunnin sijaishoidosta 15,43 €/pv.
Muun kuin omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta asiakasmaksu määräytyy tilapäisen
asumispalvelun mukaisesti: omavastuu 25,00 euroa vuorokausi silloin, kun sijaisuus kestää yli 12
tuntia ja alle 12 tunnin sijaishoidosta omavastuu on 17,60€/kerta. Maksu peritään sekä omassa
kodissa, että sijaishoitajan kotona tapahtuvasta hoidosta.
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Omaishoidon ympärivuorokautisen tuen sijaishoitaja- palveluseteli

Omaishoitajan vapaan järjestäminen kotiin ympärivuorokautisen sijaishoitajapalvelun avulla.
Omaishoitaja ostaa saamallaan palvelusetelillä kotiin tuotettavaa ympärivuorokautista palvelua
valitsemaltaan palveluseteliyrittäjältä. Sijaishoitajan tehtävänä on asiakkaan perushoidosta ja
turvallisuudesta huolehtiminen sekä normaaliin päivittäiseen elämään kuuluvissa tehtävissä
avustaminen tai niiden suorittaminen. Hän voi hoitaa myös kodin päivittäiseen siisteyteen liittyviä
tehtäviä.
Yhden palvelusetelin arvo 96,78 euroa ja mahdollisuus on saada 1-3 kpl palveluseteliä kuukaudessa.
Palvelusetelit voidaan myöntää ½ vuodeksi kerrallaan (6- 18 seteliä). Kunta maksaa
palvelusetelinarvon palvelun tuottajalle.
Omavastuuosuudeksi jää palvelutuottajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan enintään
11,40€/palveluseteli. Matka-ajat asiakkaan luokse ja luota eivät sisälly avustusaikaan.
Omavastuuosuudesta, matka-ajasta ja kilometreistä ei makseta erillistä korvausta.
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Omaishoidon kotihoidon tuki- ja hoivapalveluseteli

Omaishoitaja voi valita lakisääteisen vapaansa vaihtoehdoksi omaishoidon kotihoidon tuki- ja
hoivapalvelusetelin arvoltaan 256,71€/kk. Palvelusetelillä voi ostaa muun muassa sijaishoitajan
kotiin, siivousta, ikkunoiden pesua, vaatehuoltoa, kauppa- ja asiointi palvelua, kylvetys - ja
saunotuspalvelua, turvapalvelua, sosiaalista kanssakäymistä edistävää palvelua, lumityöt - ja
pihatyöt palvelua, ruoka- ja leivontapalvelua, halonhakkuuta yms. Palveluseteli voidaan myöntää ½
vuodeksi kerrallaan (6 seteliä). Kunta maksaa palvelusetelinarvon palveluntuottajalle. Asiakas tekee
palvelukohtaisen sopimuksen kotipalveluista ja hoivasta sekä ajankohdasta palveluntuottajan kanssa.
Omavastuuosuudeksi jää palvelutuottajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan enintään
11,40€/palveluseteli. Matka-ajat asiakkaan luokse ja luota eivät sisälly avustusaikaan.
Omavastuuosuudesta, matka-ajasta ja kilometreistä ei makseta erillistä korvausta.
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Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen
huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoito on
hoidettavalle kodinomainen vaihtoehto, jossa huolenpidosta vastaa ajan myötä tutuksi tuleva
perhehoitaja. Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa: ryhmäkoko on
pieni ja hoitaja pysyy samana. Perhehoidossa toteutuvat myös tärkeä säännöllinen päivärytmi sekä
pienet yhdessä tehtävät arjen askareet. Perhehoidon vahvuutena on turvallinen ja tavallinen perheelämä. Lyhytaikainen perhehoito on tarkoitettu myös kehitysvammaisen kotona asumisen
tukemiseen. Perhehoito mahdollistaa omaishoitajien vapaapäivien pitämisen ja tukee
kehitysvammaisten sekä iäkkäiden perheiden arjessa jaksamista.
Muun kuin omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta, tilapäis- tai jaksohoidon asiakasmaksun
omavastuu määräytyy kokopäivä yli 6h 30 €/vrk ja 15€ enintään 6h.
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Ryhmäkoti Tuikku

Ryhmäkoti tarjoaa ympärivuorokautista kodinomaista ja
kehitysvammaisille asiakkaille. Ryhmäkodissa on 2 tilapäispaikkaa.

yksilöllistä

asumispalvelua

Muun kuin omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta maksu määräytyy kehitysvammaisten
lyhytaikaispaikan asumispalvelun mukaisesti, ympärivuorokautinen palveluasuminen omavastuu
24,00 euroa vuorokausi. Päivähoito alle 8h 6,00 € ja päivähoito 8-14h 9,00 € mukaisesti.
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Kataja/ Pihlaja

Asumispalvelut Kataja ja Pihlaja tarjoavat tuettua ja tehostettua lyhytaikaista asumista. Hoidon tarve
arvioidaan yksilöllisesti sopimusta tehdessä.
Muun kuin omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta asiakasmaksu määräytyy tilapäisen
asumispalvelun mukaisesti omavastuu 25,00 €/vrk ja 17,60€/ kerta enintään 10 h tai yöhoito 12h.
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Taivalkosken terveyskeskuksen kuntouttava osasto

Omaishoidon vapaiden jaksoilla ennaltaehkäistään omaishoidettavan toimintakyvyn heikkenemistä,
vahvistetaan ja tuetaan asiakkaan toimintakykyä sekä helpotetaan läheisten ja omaishoitajien
jaksamista. Hoitopaikka on varattava hyvissä ajoin.
Muun kuin omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta asiakasmaksu määräytyy lyhytaikaisen
laitoshoidon mukaisesti omavastuu 38,10 €/vrk ja 17,60€/ kerta enintään 10 h tai yöhoito 12h.
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Päivätoiminta

Päivätoiminnan voi valita omaishoidon lakisääteisten vapaiden sijasta. Yksi lakisääteinen
vuorokausi vastaa kahta kokopäiväistä päivätoimintaa. Yhden päivätoimintapäivän omavastuu
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5.75€. Päivätoiminta sisältää ruokailut ja toiminnan. Kuljetus ei sisälly lakisääteisen omaishoidon
päivätoimintapalveluun.
Mikäli päivätoimintapäiviä käytetään kuukauden aikana enemmän kuin kolme (lakisääteinen vapaa on
3vrk/kk), ylimeneviltä päiviltä peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan määrittelemä asiakasmaksu.
Mahdollisuus ostaa kylvetyspalvelu lisäpalveluna:
• Avustettuna 12€ kerta
• Ei sisällä avustamista 5,50€/kerta
Päivätoiminta tarjoaa monipuolista kuntouttavaa ja sosiaalista toimintaa. Viikko-ohjelman sisältö
vaihtelee ja koostuu ohjatuista virike-, keskustelu- toiminta- ja liikuntahetkistä
Katajan Ikäpirtti, Lammentie 4, Taivalkoski
Ohjaaja p. 040 575 5473
TIISTAISIN KLO 9-15
Tiistain ryhmäläinen ilmoittaa ohjaajalle päivätoimintaa tulemisesta viimeistään maanantaina
klo 9-12 välillä.
TORSTAISIN KLO 9-15
Torstain ryhmäläinen ilmoittaa ohjaajalle päivätoimintaa tulemisesta viimeistään keskiviikkona
klo 9-12 välillä.
Yhteystiedot:
Kehitysvammatyön palveluohjaaja
p. 040 542 1373
Kotihoidon palveluohjaaja
p. 0400 530 257
Hoitotyönjohtaja
p. 040 592 5751
Johtava sosiaalityöntekijä
p. 040 591 7237
Ohjaaja (päivätoiminta)
p. 040 575 5473
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