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Omaishoidon tuen tarkoituksena on turvata paljon apua tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen.
Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.
Tampereella omaishoidon tukea myönnetään Tampereella asuville hakijoille, joiden hoito on erittäin
vaativaa ja/tai sitovaa. Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.
Tuen hakeminen
Oikeutta omaishoidon tukeen voi arvioida osoitteessa https://palveluarvio.omaolo-beta.fi.
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksia on saatavana omaishoidon tuen toimistosta ja
internetistä Tampereen kaupungin sivuilta tai Kotitorilta. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa ja
sitä voidaan myöntää, mikäli määrärahaa on vapaana. Mikäli myöntämisperusteet täyttyvät, tuki
myönnetään hakemuksen saapumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Tukea ei makseta
takautuvasti.
Tarvittavat terveystiedot hakijasta saadaan suoraan Pegasos-potilastietojärjestelmästä. Hakijalta
voidaan tarvittaessa pyytää muita terveydenhuollon lisäselvityksiä terveydentilaan ja toimintakykyyn
liittyen. Sotilasvammalain piiriin kuuluvan hakijan, jonka haitta-aste on vähintään 10 %, tulee
toimittaa hakemuksen liitteeksi Valtiokonttorin päätös.
Hakemuksen saapumisen jälkeen hakijan luo tehdään kotikäynti, jonka jälkeen hakemus käsitellään
moniammatillisessa työryhmässä. Hakija saa tuen käsittelystä kirjallisen päätöksen. Hoitajalle
maksettava hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä sosiaali- ja
terveyslautakunnan määrittämien kriteerien perusteella.
Omaishoidon tukeen sisältyy
· Hoitopalkkio kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle.
· Hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoidettavalle laadittavassa hoitoja palvelusuunnitelmassa
· Omaishoitajalle vapaata hoitotyöstä
· Omaishoitajan tapaturmavakuutus
· Omaishoitajalle oikeus sairauslomaan
· Työeläke eläkkeellä ollessa tehdystä työstä (voi hakea 68 vuotta täytettyään)

Omaishoitajan asema
Omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen
kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan
välille toimeksiantosopimus, jossa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet.
Hoitajan eläketurva määräytyy kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaisesti.
Omaishoitajat ovat tapaturmalain 57 §:n 1 momentin mukaisen tapaturmavakuutuksen
piirissä (Turva). Omaishoidon tuki saattaa vaikuttaa hoitajan saamiin etuuksiin.
Hoitajan tulee itse tarkistaa omaishoidon tuen vaikutus mahdollisiin etuuksiin
(etuuden maksajalta) ennen sopimuksen tekoa.
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Lakisääteinen omaishoitajavapaa
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin
hän yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti
päivittäin. Vapaita kertyy kaksi vuorokautta niiltä kalenterikuukausilta, jolloin omaishoidettava on
ollut kodin ulkopuolisessa hoidossa yli viiden päivän ajan. Vapaa koskee niitä hoitajia, joilla on
omaishoidon tuesta sopimus kaupungin kanssa ja jotka ovat oikeutettuja lakisääteiseen vapaaseen.
Omaishoitajavapaan toteuttamiseksi kunta järjestää asiakkaan hoidon, minkä toteuttamiseen on
erilaisia vaihtoehtoja.
Vapaa voidaan järjestää lyhytaikaisjaksoina, perheen itse hankkiman sijaishoitajan toteuttamana,
perhehoidossa, leireinä tai palvelusetelillä (palvelusetelituottajan hoitaja kotiin tai päivä
päiväkeskuksessa). Vapaan pitämisestä ja sen aikaisesta hoitojärjestelystä tulee aina sopia
asiakasohjaajan kanssa etukäteen. Vapaat on käytettävä kalenterivuosittain. Omaishoitajan vapaan
käytöstä peritään asiakasmaksuna 11,40 €/vrk, palvelusetelillä kotiin järjestettävästä palvelusta ei
peritä asiakasmaksua.
Omaishoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kaikista omaishoitoon liittyvistä kotona tapahtuvista
muutoksista.
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Ritva Sinijärvi, asiakasohjaaja
Essi Latvala, asiakasohjaaja
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Piia Korhonen, asiakasohjaaja
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Teija Ala-Kilponen, asiakasohjaaja
puhelin: 050 530 0078
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Leena Omenainen, asiakasohjaaja
puhelin: 050 364 6148
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Jonna Salmentausta, asiakasohjaaja
puhelin: 040 133 9117

Omaishoidontuen esimies:
Vastaava asiakasohjaaja
Marika Luosmala
puhelin: 050 376 9214

Johanna Rantahakala, asiakasohjaaja
puhelin: 044 423 5636

Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut/Omaishoidon tuki, Naulakatu 2, 33100 Tampere
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi tai omaishoidontukitoimisto@tampere.fi
Kotitori on tamperelaisten ja orivesiläisten ikäihmisten oma palvelu- ja neuvontapiste.
Ajanvarausta ei tarvita. Neuvonta on maksutonta.
Puhelin: 03 5656 5700, ma- pe klo 8.30- 16.30. Osoite: Frenckellinaukio 2 B

