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1. OMAISHOIDON TUKI

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle 
läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka 
muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä 
omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa 
tukevista palveluista (Laki omaishoidon tuesta 2 §).

Tuen myöntämisedellytykset
Laki omaishoidontuesta 3 §

 Hoidettava tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai 
muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta 
huolenpitoa.

 Hoidettavan omainen tai muu 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 
palveluiden 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.

Lisäksi edellytetään
 Hoidettava on Kokemäen kaupungin asukas. 
 Hoidon tarve arvioidaan pitkäaikaiseksi.
 Pääsääntöisesti hoitaja asuu hoidettavan kanssa samassa taloudessa.

Omaishoidon tuen hakeminen ja käsittely
 Hakemukset toimitetaan avopalvelupäällikölle Henrikinhoviin.
 Hakemukseen liitetään käytettävissä olevat selvitykset hoidettavan 

terveydentilasta, esim. lääkärinlausunto, sairauskertomuksen osa, muu 
terveydenhuollon selvitys. 

 Kotikäynnillä selvitetään hoidon ja palvelujen tarvetta.
 Hoidettavan toimintakykyä kartoitetaan erilaisilla toimintakykymittareilla ja 

haastatteluin, samoin hoitajan kykyä suoriutua hoitamisesta. Tarvittaessa 
pyydetään lääkärinlausunto tai muu terveydenhuollon selvitys myös 
hoitajan terveydentilasta.

 Hakemus käsitellään työryhmässä, jossa on avo-, eritys- ja 
vanhuspalvelupäällikkö sekä sosiaaliohjaaja, ja tarvittaessa muita 
asiantuntijoita.

 Omaishoidon tuki myönnetään aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.
 Omaishoidon tukea myönnetään talousarvioon varatun määrärahan 

puitteissa. Mikäli omaishoidon tukea ei voida myöntää edellytyksien 
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täyttymisestä huolimatta, hakemus jää jonoon. Hakemus on voimassa 
yhden (1) vuoden päätöksen antamispäivästä.

Omaishoitosopimus
 Kaupunki tekee hoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Hoitaja ei ole 

työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan. Toimeksiantosopimukset 
tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi.

 Hoidettavan ja hoitajan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, joka 
on omaishoitosopimuksen liitteenä. Hoitotilanteen tarkistus tehdään 
vähintään kerran vuodessa.

 Hoito- ja palvelusuunnitelmassa nimetään omaishoitajalle ja hoidettavalle 
yhteyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä omaishoitoa koskevissa asioissa. 

 Omaishoidon hoitopalkkio maksetaan kuukausittain jälkikäteen.
 Sopimuksen irtisanomisaika on kunnan taholta kaksi kuukautta, hoitajan 

taholta kuukausi. Sopimus voidaan purkaa välittömästi, jos sopimuksen 
jatkaminen vaarantaa hoidettavan turvallisuuden. Irtisanomisajasta 
riippumatta sopimus päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana 
hoito käy tarpeettomaksi hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen 
esim. hoidettavan siirtyminen pitkäaikaiseen laitoshoitoon. 

2. HOITOPALKKION MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Maksuluokat
Maksuluokkia on kolme (3). Hoitopalkkion suuruuteen vaikuttavat hoidon 
sitovuus ja vaativuus. Poikkeuksena on hoitajan esittämä erityinen syy. 
Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta 
indeksitarkistuksen perusteella (työntekijän eläkelain 395/2006 96 §:n 
mukainen palkkakerroin). 

Maksuluokka 1 
Hoitopalkkio 663 €/kk  
Hoito on jatkuvasti ympärivuorokautisesti sitovaa ja hoitajan tulee olla valmis 
suorittamaan hoitotoimenpiteitä kaikkina vuorokauden aikoina.

Maksuluokka 2
Hoitopalkkio 506 €/kk   
Hoito on jatkuvasti päivittäin sitovaa, hoidettava voi olla yksin vain lyhyitä 
aikoja (n. 1-2 tuntia)  

Alennettu hoitopalkkio
Hoitopalkkio 398 €/kk   
Alennettu hoitopalkkio maksetaan edellä mainituissa hoidollisissa tilanteissa, 
jos hoidettava on säännöllisesti päivittäin tai jaksotetusti muualla kuin hoitajan 
hoidossa.

 
Maksuluokka 3
Erityismaksuluokka, hoitopalkkio on 789 €/kk  
Erityismaksuluokka koskee hoidollisesti raskasta siirtymävaihetta, esim. 
saattohoitoa. Hoitaja on hoidon takia lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa 
tai toisen työtä tai päätoimista opiskelua. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei 
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ole vähäistä suurempia työtuloja, oikeutta vastaavalta ajalta saada 
erityishoitorahaa tai vuorotteluvapaalain mukaista vuorottelukorvausta 
(omaishoitolaki § 5).  Erityismaksuluokan hoitopalkkiota voidaan maksaa 
yleensä enintään puoli vuotta.

 
Kaikissa maksuluokissa hoidettavan hoidon tarve on niin suuri, ettei hän pysty 
asumaan yksin. 

Perustellusta syystä viranhaltija voi poiketa em. perusteista ja ottaa huomioon 
lapsiperheen kokonaistilanne. 

3. PALKKION MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Alennettu hoitopalkkio 
Alennettu hoitopalkkio maksetaan, jos hoidettava on kunnan järjestämän 
palvelun piirissä seuraavasti:
 päivähoito 5 päivänä viikossa 
 koulu
 työtoiminta 5 päivänä viikossa
 henkilökohtainen avustaja yli 20 tuntia viikossa
 säännöllinen lyhytaikainen laitoshoito tai palveluasuminen
 muu vastaava palvelu/ tukitoimi

Palkkion maksaminen hoidon keskeytyksen ajalta
 Hoidettava voi olla säännöllisesti muualla kuin kotona omaishoitajan 

antamassa hoidossa (esim. lyhytaikaishoito laitoksessa tai 
palveluasumisessa). Hoitopalkkion maksaminen ei keskeydy em. hoidon 
ajaksi, jos hoito on merkitty hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 

 Jos omaishoito keskeytyy hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä 
tilapäisesti, keskeytyy hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua.

 Hoidon keskeytyessä hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä 
syystä, palkkiota ei makseta 5 vuorokautta ylittävän yhtäjaksoisen 
poissaolon ajalta

 Jos hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä, tukea ei makseta 
keskeytysajalta

 Lakisääteisen vapaan ajalta palkkio ei vähene

Hoitajan ilmoitusvelvollisuus
 Hoitajan tulee ilmoittaa hoidon keskeytyksestä, päättymisestä ja 

hoidollisessa tilanteessa tapahtuvista muutoksista välittömästi 
ensisijaisesti kirjallisella ilmoituksella hoito- ja palvelusuunnitelmassa 
mainitulle yhteyshenkilölle. 
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4. OMAISHOIDON VAPAAN JÄRJESTÄMINEN

Oikeus vapaaseen
Omaishoitolain 8 §:n mukaisen omaishoitosopimuksen tehneellä hoitajalla
on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi (2) vuorokautta kalenterikuukautta 
kohti. Omaishoitajalla on edelleen oikeus pitää vapaata vähintään kolme (3) 
vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin 
keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin,
Säännöllinen poissaolo kotoa keskimäärin 5-7 tuntia arkipäivää kohti ei 
vähennä vapaan oikeutta.

Sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana hoidettava on poissa 
omaishoidosta yli 5 vuorokautta kunnan järjestämässä tai kustantamassa 
hoidossa vapaa (3 vrk) katsotaan pidetyksi ko. aikana, jolloin asiakasmaksua 
peritään 11,50 €/vrk. Hoidettavan ollessa sairauden vuoksi sairaalahoidossa, 
ei tätä maksusääntöä sovelleta. 

Omaishoitajan vapaasta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 
Omaishoitajan on pidettävä edellisen vuoden aikana kertyneet vapaat 
viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Pitämättä 
jääneitä vapaapäiviä ei korvata rahana. Hoitajan tulee pitää kirjaa pitämistään 
lakisääteisistä vapaapäivistä ja ilmoittaa niistä yhteyshenkilölle.

Omaishoidontuen kriteerit täyttävä läheistään hoitava henkilö, jolla ei ole 
toimeksiantosopimusta, on oikeus vapaaseen harkinnanvaraisesti 
(Sosiaalihuoltolaki 27b §). 

Vapaan pitäminen useampana alle vuorokauden pituisena jaksona
Omaishoitolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunta ja omaishoitaja voivat sopia, 
että omaishoitaja pitää vapaapäivänsä useampana alle vuorokauden pituisena 
jaksona siten, että jaksojen pituus on yhteensä enintään vuorokausi. 
Säännöksen tarkoituksena on tukea omaishoitajan mahdollisuutta normaaliin 
arkielämään kuuluvien asioiden hoitoon sekä toisaalta tarjota mahdollisuus 
lyhy-een irtautumiseen omaishoitotehtävästä. Vapaan jaksottaminen 
edellyttää kunnan ja omaishoitajan sopimusta eikä kumpikaan osapuoli voi 
vaatia sitä yksipuolisesti. Jaksottamisesta voidaan sopia tapauskohtaisesti tai 
siitä voidaan sopia toistaiseksi voimassaolevasti omaishoitosopimuksessa.

Vapaasta, joka pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa, voidaan 
periä enintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
lain 6 b §:n tarkoittama maksu vapaata vuorokautta kohti. Asiakasmaksu 
voidaan periä ensimmäisen vapaajakson alkaessa.

Hoidon sitovuus
Ympärivuorokautinen sidonnaisuus merkitsee, että hoitajan on 
huolehdittava hoidettavasta ja oltava valmis suorittamaan hoitotoimenpiteitä 
kaikkina vuorokauden aikoina.

Jatkuva päivittäinen muu sidonnaisuus on kysymyksessä, kun hoidettava 
vastaavasti tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa päiväsaikaan niin runsaasti, että 
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hoitajan on oltava hoidettavan luona pääsääntöisesti aamusta iltaan tai 
säännöllistä poissaoloa (n. 5-7 tuntia arkipäivää kohti) lukuun ottamatta 
tarvitsee muuna aikana jatkuvaa huolenpitoa.

Hoidettavan hoidon järjestäminen hoitajan vapaan aikana
Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta 
järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi.

Erilaisia vaihtoehtoisia hoitomuotoja, joita määrärahojen puitteissa voidaan 
yksilöllisesti sopien mahdollisuuksien mukaan käyttää:
 perhehoito
 laitoshoito (terveyskeskussairaala, Antinkartano)
 palveluasumisyksiköt (Palvelutalo Vuollekoti, Ikipihlaja Kuusama, 

Kirsikkakoti, Palvelukoti Ilola, Palvelukeskus Henrikinhovi, Ryhmäkoti 
Hermanni, muut vastaavat yksiköt)

 kotihoito
 sijaishoitaja (palkkio omaishoidon tuen mukaan)
 muu (esim. ostopalvelu)
Hoidon järjestämisestä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Kunta päättää viimesijassa, kuinka hoidettavan hoito järjestetään 
omaishoitajan vapaan aikana.

Palveluseteli
Mikäli hoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään palvelusetelillä 
omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, voi asiakkaan maksettavaksi tulla 
enintään 11,50 euroa vuorokautta kohti. Jos asiakkaalle annetaan 
omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon hankkimista varten 
palveluseteleitä esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaiseen kotihoitoon tai 
palveluasumiseen, asiakkaan omavastuuosuudeksi saa jäädä enintään 11,50 
euroa vuorokautta kohti.

Virkistysvapaat/palveluseteli
Omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi voidaan myöntää palveluseteleitä 
virkistysvapaan järjestämiseksi. Palveluseteleitä on mahdollista käyttää myös 
mm. siivousapuun. Palveluseteleitä myönnetään talousarvioon varatun 
määrärahan puitteissa.  

5. ASIAKASMAKSUT

Asiakasmaksujen periminen
 Niistä palveluista, jotka kunta järjestää hoidettavalle omaishoitajan 

lakisääteisen vapaan ajaksi (36 vuorokautta vuodessa) ja jotka korvaavat 
omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,50 
euroa vuorokaudelta (asiakasmaksulaki 1992/734 § 6b). Lisäksi 
sosiaalihuoltolain 27 b §:n nojalla järjestettävän vapaan aikaisen palvelun 
asiakasmaksu määräytyy näin ollen samoin perustein kuin omaishoidon 
tuesta annetun lain nojalla järjestettävässä vapaassa. Tämä koskee myös 



8

palvelusetelillä järjestettäviä palveluja. Muista palveluista ja muun kuin 
lakisääteisen vapaan ajalta peritään normaali kunkin palvelun mukaan 
määräytyvä asiakasmaksu. 

 Hoitajan terveydenhuoltoon liittyvien käyntien ajalta peritään hoidettavalle 
kunnan järjestämästä palvelusta normaali kunkin palvelun mukaan 
määräytyvä asiakasmaksu.

 Omaishoitajan sairausloman aikana hoidettavalle järjestetystä hoidosta 
peritään normaalit asiakasmaksulain mukaiset maksut.

 Viranhaltija voi harkita, ettei asiakasmaksua peritä tai sitä alennetaan, jos 
se on huollollisista syistä perusteltua tai maksu muutoin on kohtuuton 
(asiakasmaksulaki 1992/734 § 11).

Asiakasmaksua ei peritä
 Alle 16-vuotiaiden osalta hoitajan lakisääteisen vapaan ajalta.
 Palvelusetelillä järjestettyjen lyhytaikaisten virkistysvapaiden ajalta. 
 Omaishoitajan antama hoito on hoidettavalle maksutonta palvelua myös 

silloin kun hoito on järjestetty palkkaamalla omaishoitopalkkiolla toimiva 
sijainen.

6. SIJAISHOITOJÄRJESTELMÄT

Hoitajan vapaan aikainen hoito tulee lähtökohtaisesti järjestää avohuollon 
palveluna. Kunta päättää viimesijassa siitä, miten omaishoitajan vapaan 
aikainen hoito järjestetään.

Sijaishoito voidaan tarvittaessa järjestää perhehoitona tai toimeksiantosuhtei-
sena.

7. HYVINVOINTI- JA TERVEYSTARKASTUKSET

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset suunnataan ensisijaisesti 
kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille. Tarkastukset 
ovat omaishoitajalle vapaaehtoisia. 

Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat maksuttomia sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 1 kohdan perusteella.
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