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Omaishoidon tuen palvelu  
  

Omaishoidon tuki 
 
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön säännöl-
lisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle 
läheisen henkilön avulla.  
 
Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvit-
tavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista 
vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista. Hoitopalkkion määrään 
vaikuttavat hoidon sitovuus ja vaativuus sekä hoidettavan hoidon turvaamiseksi 
annettavat sosiaali- ja/tai terveyspalvelut.  
 
Hoidon tarpeen arviointi 
 
Hoidon tarvetta arvioidaan kotikäynnillä.  Arvioinnissa huomioidaan myös per-
heen normaalit sisäiset vastuut, esim. puolisoiden välinen tavanomainen autta-
minen ja vanhempien tavanomainen vastuu lapsesta. Omaishoidon tukeen ei ole 
oikeutta, mikäli avun tarve on pelkästään ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioin-
nissa kodin ulkopuolella. Hoidon tarve on vähintään sellaista, että hoidettava tar-
vitsee toistuvasti päivittäisistä henkilökohtaisista perustoiminnoistaan selviytyäk-
seen hoitoa sekä huolenpitoa ja/tai valvontaa.  
  
Palvelun myöntäminen 
 
Omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti pitkäkestoiseen (yli 3 kk) 
omaishoitoon. Käytännössä hoitaja on yleensä osallistunut hoidettavan hoitoon 
ja huolenpitoon jo ennen omaishoitosopimuksen tekemistä. Tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että kodin terveydelliset ja muut olosuhteet ovat sopivat siellä 
annettavalle hoidolle sekä omaishoitajan terveydentila ja toimintakyky vastaavat 
omaishoidon asettamia vaatimuksia. 
 
Omaishoidon tuki myönnetään hakemiskuukauden alusta. Omaishoidon tuki 
myönnetään toistaiseksi, ellei ei ole erityistä syytä määräaikaisen päätöksen te-
kemiseen. 
 
Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuol-
lon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä.  
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Hakemuksen palautus 
 

 Omaishoidon tuen hakemukset palautetaan omaishoidon yksikköön. * 

 Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto tai muun sosiaali-  
tai terveydenhuollon asiantuntijan lausunto hoidettavan terveydenti-
lasta, toimintakyvystä ja hoidon tarpeesta. *  

 Hakemuksen saapumisen jälkeen palveluohjaaja ottaa teihin yhteyttä ja sopii 
kanssanne kotikäynnin ajankohdan.  

  
*  Hakemuksia ja lisätietoja:  
 
- Omaishoidon yksiköistä (yhteystiedot sivulla 2)   

  
 
Kymsote 
Varhaisen tuen palvelut/omaishoidon tuen palveluyksikkö Kouvola 
Savonkatu 23, 45100 Kouvola 
 
Palvelusihteeri Mervi Eteläpää-Pasenius 
puh. 040 483 1325 
 
sähköposti: etunimi.sukunimi@kymsote.fi  
 
Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien palveluohjaajat: 
Kouvola, radan yläpuoli, Koria, Elimäki   
Outi Pitkänen  
puh. 040 510 2973 
Kouvola, radan alapuoli, Kaipiainen, Keltakangas, Myllykoski, Ummeljoki 
Tia Hirn  
puh. 040 483 1875 
Valkeala, Jaala, Anjala, Inkeroinen, Sippola, Liikkala, Ahvio   
Tarja Viinikka 
puh. 040 489 9467 
Kuusankoski, Voikkaa 
Kirsi Pienimäki-Iilo  
puh. 044 223 8918 
 
18 - 64 -vuotiaiden omaishoidettavien palveluohjaaja (koko Kouvola) 
Taina Helmejoki 
puh. 040 548 0534 
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Alle 18-vuotiaiden omaishoidettavien palveluohjaajat 
Kouvola, Myllykoski, Keltakangas, Inkeroinen, Anjala, Ummeljoki, Sippola,  
Kaipiainen 
Marjo Jokela (myös perhehoito) 
puh. 040 486 2556 
Kuusankoski, Valkeala, Jaala, Elimäki, Koria 
Hanna-Mari Frimodig (myös omaishoitajien vertaistoiminta) 
puh. 040 489 9394 
 
Kymsote 
Varhaisen tuen palvelut/omaishoidon tuen palveluyksikkö Karhula 
Vesivallintie 29, 48600 Kotka 
Palvelusihteeri Susanna Holkko Puh. 040 688 3788 
 
sähköposti: etunimi.sukunimi@kymsote.fi                                                                                   
Poikkeuksena: sanna.nieminen2@kymsote.fi     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Aikuisten (18 vuotta täyttäneet) ja ikäihmisten omaishoidettavien  
palveluohjaajat: 
Kotka: Itä-,Etelä- ja Pohjois-Karhulan alue.  
Hannele Moisio   
puh. 044 702 7505 
Kotka: Kolkansaari sekä Länsi-Kotkan alue.  
Susanna Hakulinen 
puh. 040 526 5447 
Kotka: Kotkansaari ja Mussalon alue 
Sanna Nieminen 
puh. 040 630 3404  
Omaishoidontukitiimi puh. 044 702 6665  
Sairaanhoitajat: Aila Koivisto ja Ulla Nyman. 
Lähihoitajat: Erja Mäkeläinen, Riitta Horto, Raija Ilomäki ja Tiina Adamsson 
Kotka: Alle 18-vuotiaiden omaishoidettavien palveluohjaja 
Päivi Mäkilukkari 
puh. 040 574 2634 
 
 
Haminan ja Kaakon kaksikko 
Tarja Notkola 
puh. 040 199 1470 
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