OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS YLI 65-VUOTIAAT
Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

HOITAJAN
HENKILÖTIEDOT

HOIDETTAVAN
HENKILÖTIEDOT

HAKEMUKSEN
PERUSTELUT

☐ Eläkkeensaajien hoitotuki (alin/korotettu/erityishoitotuki)
KELAN ETUUDET

PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja samalla suostun tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta
viranomaisilta.
Omaishoidontukihakemuksen liitteenä on SUOSTUMUS-lomake, joka liittyy valtakunnalliseen sosiaali- ja
terveydenhuollon potilas- ja asiakastieto Kanta- arkiston käyttöönottoon. Koska potilas- ja asiakastiedot
ovat lain mukaan salassa pidettäviä, tarvitaan Teidän suostumuksenne, jotta tarpeelliset asiakas- ja
potilastiedot liikkuvat joustavasti hoitoon osallistuvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.
Pyydämme Teitä ystävällisesti tutustumaan mukana olevaan Tiedotteeseen asiakas- ja potilastietojen
käsittelystä. Palauttakaa mukana oleva SUOSTUMUS- lomake allekirjoitettuna yhdessä
omaishoidontukihakemuksen kanssa.
Paikka ja aika
/

20

Hoidettavan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hoitajan allekirjoitus ja nimenselvennys

LOMAKKEIDEN
PALAUTUS

Hakemus ja Suostumus-lomake palautetaan allekirjoitettuna liitteineen (lääkärinlausunto
tai muu selvitys hoidettavan terveydentilasta). Päätös tehdään hakemus-kuukauden alusta
alkaen (ei taannehtivasti)
Pohjoinen alue
Omaishoidon palveluvastaava Kristiina Salvi, puh. 044 793 3366
Eteläinen alue
Omaishoidon vs.palveluvastaava Anu Pulliainen, puh. 040 172 9525
Palvelukeskus Mansikkapaikka
Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma
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OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT JA KRITEERIT 1.1.2020 ALKAEN YLI 65–VUOTIAIDEN
OSALTA
1. Maksuluokka 408,09 €/kk
Hoidettava vaatii päivisin runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tai ohjausta / valvontaa, mutta hoitotyö ei
välttämättä sido hoitajaa kokopäiväisesti. Hoidettava voi olla lyhyehkön ajan päivästä yksin, mutta ei selviydy
päivittäisistä toiminnoistaan ilman omaishoitajaa.

2. Maksuluokka 489,68 €/kk
Hoidettava vaatii ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa tai ohjausta / valvontaa henkilökohtaisissa
päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti. Hoidettava ei kykene
itsenäiseen asumiseen, mutta voi sairaudestaan/vammastaan huolimatta mahdollisesti olla lyhyehkön ajan
päivästä yksin. (Ohjeellinen RAVA -indeksi pääsääntöisesti 2,5 – 2,8)

3. Maksuluokka 680,10 €/kk
Hoidettava vaatii runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tai jatkuvaa ohjausta ja valvontaa.
Hoitotyö sitoo hoitajan pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti. Hoidettava ei kykene itsenäiseen asumiseen,
mutta voi sairaudestaan/ vammastaan huolimatta mahdollisesti olla lyhyehkön ajan päivästä yksin.
(Ohjeellinen RAVA -indeksi pääsääntöisesti > 2,8)

4. Maksuluokka 816,18 €/kk
Hoidettava kuuluu hoidollisesti raskaaseen siirtymävaiheeseen, kyseessä voi olla esim. saattohoito tai
siirtyminen laitoshoidosta kotiin. Tämä edellyttää, että hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia
enemmän hoivaa ja huolenpitoa. Tätä palkkioluokkaa voidaan käyttää tilanteissa, jossa hoitaja on
lyhytaikaisesti estynyt tekemään työtä tai päätoimista opiskelua.

5. Maksuluokka 1224,19€/kk
Hoidettava vaatii erityisen runsasta ympärivuorokautista hoitoa,
ohjausta/valvontaa. Hoitotyö sitoo hoitajan ympärivuorokautisesti.
erityistilanteissa. (Ohjeellinen RAVA -indeksi pääsääntöisesti >3,3)

huolenpitoa ja jatkuvaa
Tätä luokkaa käytetään

Omaishoidon tuen hoitopalkkio maksetaan tehdystä hoitotyöstä. Omaishoidon tukeen ei ole oikeutta mikäli avun tarve
on pelkästään esimerkiksi ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Tukea ei makseta, jos
hoidettava on sairaalassa potilaana tai käy kotilomilla kotona sairaalasta. Omaishoidon tukea ei makseta, kun on kyse
yhdessä asuvien henkilöiden kesken tapahtuvasta normaalista auttamisesta.
Omaishoidon tukea myönnetään myös palvelutaloihin, kun omaishoidontuen kriteerit täyttyvät. Omaishoito
palvelutalossa tulee olla verrattavissa siihen, kun asiakas tarvitsee omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n 1 kohdan
tarkoittamalla tavalla kotiolosuhteissa. Omaishoitajalla on kuitenkin päävastuu hoidettavan hoidosta. Omaishoitaja voi
tarvittaessa ostaa omaishoidon palvelusetelillä tai/ja omakustanteisesti palveluja palvelutalosta. Omaishoidon tukea ei
myönnetä kuitenkaan tehostettuun palveluasumiseen.
Päätöksentekijällä on oikeus poiketa edellä mainituista kriteereistä erittäin perustelluista syistä. Mikäli hoidettava saa
muita kaupungin järjestämiä hoitopalveluja, hänet voidaan siirtää alempiin maksu-luokkiin kuuluvaksi.
Omaishoidon tuen voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi. Palvelusetelin osuus ei kerrytä
eläkettä eikä oikeuta vakuutusturvaan. Omaishoitaja/hoidettava voi palkkion jakaa rahan ja palvelujen kesken
haluamallaan tavalla.

SUOSTUMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN
YHTEISKÄYTTÖÖN
ASIAKAS / POTILAS
SUOSTUMUKSEN
ANTAJA
SUOSTUMUKSEN
SAAJA

Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon potilastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä
eikä niitä voida luovuttaa sivullisille ilman asianosaisen antamaa suostumusta ellei laki toisin
määrää. Asiakkaan / potilaan hyvän hoidon kannalta on tärkeää, että tarpeelliset asiakas- ja
potilastiedot liikkuvat joustavasti häntä hoitavien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten
välillä.
Annan suostumukseni siihen, että vanhuspalveluissa syntyvät asiakas- ja potilastiedot kirjataan
samaan asiakastietojärjestelmään, Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteriin
Annan suostumukseni siihen, että vanhuspalvelujen sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöt voivat katsoa Rauman sosiaali- ja terveystoimialan terveydenhuollon yksiköissä
tuotettuja hoitoni kannalta tarpeellisia potilastietojani suoraan Lifecare terveyskertomuksesta ja
tarvittaessa kirjata sinne vanhuspalveluissa syntyvää asiakas- ja potilastietoa.
Annan suostumukseni siihen, että vanhuspalvelujen sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöt voivat katsoa tietojani Satasairaalan alueellisesti yhteisestä potilastietorekisteristä.
Annan suostumukseni siihen, että terveydenhuollon yksikön ammattihenkilö voi katsoa
vanhuspalveluissa syntyneitä asiakas- ja potilastietoja.
Annan suostumukseni siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tuotettuja hoitoni
kannalta tarpeellisia potilastietojani voidaan luovuttaa perhehoitajalle.
Minuun hoitosuhteessa olevat Rauman sosiaali- ja terveystoimialan sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöt voivat katsoa ja kirjata tietoa hoidon ja palvelujen suunnitteluun, toteutukseen,
arviointiin ja palvelupäätöksien tekoon liittyvissä asioissa. Tietojani voi katsella ja kirjata hoitoni niin
vaatiessa siten kuin ammattihenkilöiden tehtävät edellyttävät.
Olen saanut informoinnin ja tiedotteen salassa pidettävien asiakas- ja potilastietojen käsittelystä
sosiaali- ja terveysvirastossa. Totean saaneeni riittävän informaation suostumuksen antamista
varten. Vahvistan suostumuksen allekirjoituksella
Paikka ja aika
ALLEKIRJOITUS
/
20
Asiakkaan / potilaan allekirjoitus ja nimen selvennys

tai laillisen edustajan allekirjoitus ja

nimen selvennys

Laillisen edustajan nimi

Henkilötunnus

Tämä suostumus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla / potilaalla on oikeus muuttaa tai peruuttaa
suostumus, missä tahansa hoidon ja palvelun suunnittelun tai toteutuksen vaiheessa ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hoidosta ja palvelusta vastaavalle taholle.

