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OMAISHOIDONTUEN VAPAAN PALVELUSETELI

Sosiaali - ja terveystoimi

Palvelujärjestelmään kuuluvat asiakkaat
Taivalkosken kunta tarjoaa kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneille
omaishoidon tuen saajille palvelusetelin kotona annettavaan sijaishoitoon hoitajan
lakisääteisen vapaan (3 pv) ajaksi tai kotihoidon tuki- ja hoivapalvelusetelin.
Palvelusetelin saaminen edellyttää palvelutarpeen arvioimista. Palvelusetelin voi
saada käyttöönsä, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelun
myöntämiseen määritellyt kriteerit ja hänelle on tehty palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Asiakkaat
omavastuu
osuus

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta sijaishoidosta hoidettavan kotona
tapahtuvasta hoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, ei peritä
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992, 6 b §) säädettyä
maksua.
ja
(Päätös liittyy Sosiaali- ja terveyslautakunnan 19.5.2015 §57. Päätös astuu voimaan 1.6.2015)

Omaishoidettavan kodin ulkopuolella tapahtuvasta lakisääteisen vapaan palvelusta,
joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, palveluntuottaja voi periä
hoidosta asiakkaalta asiakasmaksua enintään 11,40 €/vrk tai alle 12h enintään 5,75
€. (asiakasmaksulain 6 b §:n tarkoittama maksu)
Asiakas ostaa palvelun valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelusopimukseen
määritellään omavastuuosuus ohjeiden mukaisesti tai palveluntuottaja voi olla
perimättä omavastuuta.
Matka-ajat asiakkaan luokse ja luota eivät sisälly avustusaikaan. Palveluntuottajan
tulee määritellä maantieteellinen alue, jolla toimii. Kunta ei maksa erillistä korvausta
matka-ajasta ja kilometreistä.
Asiakas ja palveluntuottaja sopivat keskenään
kilometrikorvauksen perinnästä.
Omaishoidon ympärivuorokautisen tuen sijaishoitaja
Sijaishoito on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajan jaksamisen tukemiseen ja
omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestämiseen. Sijaishoidon palvelujen avulla
tuetaan omaishoitajan jaksamista siten, että palvelu järjestetään asiakkaan kotiin.
Sijaishoitajan tehtävänä on asiakkaan perushoidosta ja turvallisuudesta huolehtiminen
sekä normaaliin päivittäiseen elämään kuuluvissa tehtävissä avustaminen tai niiden
suorittaminen. Palveluntuottaja voi hoitaa myös kodin päivittäiseen siisteyteen
liittyviä tehtäviä.

Sijaishoitaja
Omaishoitajan
vapaan
järjestäminen
kotiin
hankittavan
lyhytaikaisen
ympärivuorokautisen palvelun avulla, jolloin palvelusetelin arvo on tasasuuruinen.
Omaishoitajan vapaapäivien järjestämisestä sovitaan omaishoidon palveluohjaajan
kanssa. Jos, vapaapäivien järjestämistavaksi sovitaan palveluseteli niin asiakas saa 1-3
kpl 95€ arvoista palveluseteliä kuukaudessa (yksi palveluseteli vastaa yhtä
lakisääteistä vapaavuorokautta/kk).

Tukihoivapalvelu

ja

Omaishoidon kotihoidon tuki- ja hoivapalveluseteli
Omaishoitaja voi valita lakisääteisen vapaansa vaihtoehdoksi omaishoidon kotihoidon
tuki- ja hoiva palvelusetelin arvoltaan enintään 252€/kk. Palvelusetelillä voi ostaa
esim. sijaishoitajan kotiin, siivousta, ikkunoiden pesu, vaatehuolto, kauppa- ja asiointi
palvelua, kylvetys - ja saunotuspalvelua, turvapalvelua, sosiaalista kanssakäymistä
edistävää palvelua, lumityöt - ja pihatyöt palvelua, ruoka- ja leivontapalvelua ja
halonhakkuuta yms. Palveluseteli voidaan myöntää ½ vuodeksi kerrallaan (6 seteliä).
Asiakas tekee palvelukohtaisen sopimuksen kotipalveluista ja hoivasta sekä
ajankohdasta palveluntuottajan kanssa.
.

Lisätiedot
Kotihoidon palveluohjaaja
p. 0400 530 257

Kehitysvammatyön palveluohjaaja
p. 040 542 1373

Hoitotyönjohtaja
p. 040 592 5751

Johtava sosiaalityöntekijä
p. 040 591 7237

