
 

 

HUITTISTEN KAUPUNKI 
 
OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 ALKAEN 
 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista 

tarvittavista palveluista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja 

omaishoitoa tukevista palveluista. 

 

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu 

kunnan harkintaan. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja 

alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoitolaissa (973/2005) 5 §. 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 

järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

 

Omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n mukaan yleiset myöntämisperusteet ovat: 

 

 henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen 

syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 

 

 hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan 

hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla 

 

 hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 

 

 omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta 

riittävää 

 

 hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle 

hoidolle sopiva 

 

 tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista 

 

 

 

 

Omaishoidon tukiluokkakriteerit 1.2.2012 alkaen 

 

Omaishoidon tuesta maksettavat hoitopalkkiot porrastetaan hoidettavan hoidon 

sitovuuden ja vaativuuden perusteella kolmeen (3) maksuluokkaan. 



 

 

  

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Palkkion 

tasoa määriteltäessä suuntaa antavana apuvälineenä käytetään RAVA - 

toimintakykyindeksiä hoidettavan fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen tai MMSE - 

muistitestiä kognitiivisen toimintakyvyn mittaamiseen. Näiden mittareiden avulla pyritään 

selvittämään niitä osa-alueita, jotka vaikuttavat kotona selviytymiseen. Lisäksi arvioidaan muiden 

sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö sekä muu palvelukokonaisuus 

 

Omaishoidon tukea hakeneen asiakkaan luokse tehdään kotikäynti, jolloin arvioidaan hakijan 

tuen ja hoidon tarve ja muut hoitoon liittyvät asiat. Jos kyseessä on pieni lapsi, arvioidaan hänen 

toimintakykyään ja hoidon tarvetta verraten vastaavan ikäisen terveen lapsen toimintakykyyn. 

Hoitopalkkiota ei makseta takautuvasti eikä sitä myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi. Perheen 

tuloja tai varallisuutta ei oteta huomioon palkkiota myönnettäessä. Pääsääntöisesti omaishoitopalk-

kiota ei voi saada alle 3-vuotiaat lapset. 

 

 

Maksuluokka I:   

 

Hoidettavan toimintakyky: RAVA-indeksin arvo 2 - 3 (MMSE alle 13-20) 

 

Hoidon sitovuus: Paljon päivittäistä hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa tarvitsevat henkilöt. 

Hoidettava voi olla lyhyitä aikoja yksin, mutta ei voi asua yksin. Ilman omaishoitajaa hoidettava 

tarvitsisi runsaasti kotihoidon palveluita ja tukipalveluita. Hoidon sitovuus on verrattavissa palvelu-

asumiseen tai tehostettuun kotihoitoon. Tuen ulkopuolelle jäävät ne asiakkaat joiden avuntarve 

kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin.  
 

Maksuluokka II:   

 

Hoidettavan toimintakyky: RAVA-indeksin arvo 3 - 4.02 (MMSE alle 12) 

 

Hoidon sitovuus: Runsaasti päivittäistä hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitsevat henkilöt. Hoi-

dettava tarvitsee apua, valvontaa ja huolenpitoa useissa eri henkilökohtaisissa toiminnoissa. Hoi-

dettava ei kykene itsenäiseen asumiseen. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua vuorokauden eri ai-

koina. Omaishoidon tuen vaihtoehtona olisi tehostettu palveluasuminen vanhusten palvelutalossa 

tai autettu asuminen vammaisten palveluyksikössä.  
 

Maksuluokka III:   

 

Hoidettavan toimintakyky: RAVA-indeksin arvo 4.02 -> (MMSE alle 12) 

 

Hoidon sitovuus: Jatkuvaa ympärivuorokautista runsasta hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitse-

vat erityisen vaikeavammaiset tai sairaat henkilöt, esimerkiksi saattohoitovaiheen hoito. Hoidettava 



 

 

tarvitsee apua, valvontaa ja huolenpitoa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava asuu hoita-

jan luona, eikä hoidettavaa voi jättää ilman valvontaa. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä 

työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden. Omaishoidon tuen vaihtoehtona olisi pysyvä lai-

toshoito, sairaalahoito tai tehostettu palveluasuminen.  

 

Omaishoidon sopimus  

Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain mukainen  

omaishoitosopimus, jonka liitteenä on omaishoitolain mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma.  

Omaishoidon sopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai erityisestä syystä määräaikainen.  

Omaishoidon sopimukset sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuosittain. 

 

Omaishoidon tuen maksaminen  

Omaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota, jonka taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden  

perusteella. Hoitopalkkio maksetaan hakukuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Tukea ei 

makseta takautuvasti. Maksupäivä on seuraavan kuukauden 15. päivä. Hoitopalkkio on omaishoita-

jalle veronalaista tuloa, josta kaupunki perii ennakonpidätyksen ja eläkemaksun. Eläkemaksu kos-

kee alle 68-vuotiaita omaishoitajia. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsuhteessa 

kaupunkiin. Kaupunki on velvollinen järjestämään omaishoitajalle vapaaehtoisen vakuutuksen 

omaishoitotyössä sattuvan tapaturman varalle. 

 

Hoitopalkkion maksaminen/ omaishoidon keskeytykset  

 

Lakisääteisesti omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kalenterikuukaudessa. Oikeus 

omaishoidon vapaisiin syntyy, mikäli omaishoitaja hoitaa hoidettavaa kuukaudessa vähintään 15 

päivää.  

Hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua siitä, kun omaishoito keskeytyy tilapäi-

sesti omaishoidettavan terveydentilassa tapahtuvasta äkillisestä syystä. Jos omaishoidettava siirtyy 

pitkäaikaishoitoon, päättyy omaishoidon tuki kyseisen kuukauden lopussa.  

 

Muu omaishoitajasta tai omaishoidettavasta johtuva keskeytys keskeyttää hoitopalkkion maksami-

nen välittömästi, ellei kyseessä ole hoitajan kuntoutus tai muu omaishoitosopimuksessa erikseen 

sovittu keskeytys. Esimerkiksi intervallihoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen (hoitopalkkion) 

määrää vastaavassa suhteessa. 

 

Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan omaishoitotilanteen ja palkkion saantiin vaikuttavat  



 

 

muutokset omaishoidon yhteyshenkilölle. Mikäli omaishoitopalkkiota myönnettäessä tai maksetta-

essa on annettu virheellisiä tietoja, voidaan myönnetty palkkio lakkauttaa ja suoritetut erät periä 

takaisin. 


