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Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, 

vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidet-

tavalle läheisen henkilön avulla. 

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista ja 

omaishoitajan hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

Omaishoitoa voidaan tukea erilaisilla palveluilla, joita voivat olla kotihoidonpalvelut, päivätoiminta, inter-

vallihoito, kehitysvammaisten tilapäinen perhehoito sekä Kamu-Tupa toiminta 

 

1. Omaishoidon tuen hakeminen:  

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti hakulomakkeella, joka on saatavilla Säkylän kunnan internet sivuilta 

www.sakyla.fi, kotihoidon toimistosta, Säkylän kunnan Perusturvaosastolta ja yhteispalvelupisteestä. 

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoidettavan ajan tasalla oleva lääkärinlausunto (C tai B), sairaanhoitajan tai 

terveydenhoitajan lausunto sekä muut mahdolliset selvitykset. Lausunnoista tulee ilmetä hoidon sitovuus ja 

vaativuus. 

Tarvittaessa viranhaltija voi asiakkaan luvalla pyytää hakemuksen käsittelyn kannalta välttämättömiä tietoja 

kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä. 

Omaishoidon tuen hakemukset käsittelee vanhuspalvelujen koordinaattori Armi Kreivilä yli 65-vuotiaiden 

osalta. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemukset käsittelee sosiaaliohjaaja Hilkka Silén. 

http://www.sakyla.fi/
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2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset:  

Kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden ja vam-

man vuoksi kotioloissa hoitoa ja huolenpitoa. 

Hoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka terveys ja toiminta-

kyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoitajan soveltuvuudesta hoitotyöhön voidaan tarvit-

taessa selvittää lääkärin ja/tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunnolla. Jos hoitaja ei 

esitä pyydettyä lausuntoa, voidaan päätös tästä syystä tehdä kielteisenä tai muuttaa jo voimassaoleva so-

pimus kielteiseksi. 

Hoidettavan koti tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan sopiva. 

 

 

3. Päätös omaishoidontuesta sekä omaishoitosopimus: 

Omaishoidontuki myönnetään hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta lukien, aikaisintaan 

siitä päivästä, kun hoidettava kotiutuu ja omaishoito voidaan todeta alkaneeksi. 

 

Myönteisen omaishoidon tuen päätöksen lisäksi tehdään omaishoitosopimus. Sopimuksessa määritellään 

sopijapuolen oikeudet ja velvollisuudet.  

 

Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan eikä hoi-

dettavan huoltajaan. 

 

Hoitajan eläketurva määräytyy kunnallisten viranhaltijan tai työntekijän eläkelain mukaisesti (Kunnallinen 

eläkelaki 549/2003). Tuesta peritään alle 68-vuotiailta TEL -vakuutusmaksu.  Kunta vakuuttaa omaishoitajat 

tapaturman varalta (Tapaturmavakuutuslaki 608/1948 57 § 1 mom). Tapaturman sattuessa omaishoitajan 

tulee ottaa yhteys omaishoidon tuesta vastaavaan henkilöön mahdollisimman pian. 

 

Omaishoidontuen sopimus tehdään toistaiseksi tai erityisistä syistä määräajaksi ja sopimus tulee tarkistaa 

tarvittaessa. Omaishoitosopimus sisältää: 

- Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrä 

- Sopimuksen kesto 

- Hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvista syistä tai hoidettavasta joh-

tuvista muista kuin terveydellisistä syistä 

- Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

- Hoitajan oikeudet ja velvollisuudet sekä kunnan velvollisuudet 

 

Omaishoidontuki maksetaan takautuvasti seuraavan kuukauden 16. päivä tai viikonlopun sattuessa seuraa-

va arkipäivä. 
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4. Hoito- ja palvelusuunnitelma:  

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan: 

- Omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö 

- Hoidettavan tarvitsema sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden määrä ja sisältö 

- Omaishoitajan hoitotyötä tukevien sosiaalipalveluiden määrä ja sisältö 

- Hoidon järjestäminen hoitajan vapaan aikana 

Hoito- ja palvelusuunnitelmasta lähetetään kopio omaishoidettavalle. 

 

 

5. Hoitopalkkiot ja myöntämisperusteet:  

Tukiluokka I: 392,57 €/kk 

- Hoidettava tarvitsee melko paljon hoitoa ja huolenpitoa. Hän tarvitsee ajoittain apua, tukea ja oh-

jausta joissakin tai kaikissa seuraavissa toiminnoissa: henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ravitse-

muksesta huolehtimisessa ja liikkumisessa sekä elämän hallinnassa ja vuorovaikutuksessa. 

- Hoitotyö sitoo hoitajaa lähes ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin usean tunnin ajan. Hoi-

dettava voi olla osan vuorokaudesta yksin. 

- Henkilö tulisi kotona toimeen tehostetun kotihoidon turvin, mutta tuen avulla kotihoidon palvelun-

tarvetta voidaan vähentää. 

Rava-indeksi 2.30-2.99 

MMSE 18-30 

Sairaan lapsen hoitoisuuspisteet 20-29 

Kehitysvammaisen hoitoisuusluokka 36-46 

Tarvittaessa käytetään gds-15 (depressioseula) ja ADL (päivittäiset toiminnot)-mittareita 

 

Tukiluokka II: 568,99 €/kk 

- Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa, lähes jatkuvasti apua, tukea ja ohjausta joissakin 

tai kaikissa seuraavissa toiminnoissa: peseytymisessä, pukeutumisessa, syömisessä, lääkkeiden 

otossa, WC-asioissa, liikkumisessa, elämänhallinnassa ja vuorovaikutuksessa. 

- Hoitotyö edellyttää pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväistä työpanosta. Jos henkilöllä ei olisi omais-

hoitajaa, hän olisi todennäköisesti jatkuvassa ympärivuorokautisessa hoidossa. Hoitaja asuu samas-

sa taloudessa. 

Rava-indeksi 3.00-3.49 

MMSE 12-20 

Sairaan lapsen hoitoisuuspisteet 30-40 

Kehitysvammaisen hoitoisuusluokka 47-53 

Tarvittaessa käytetään gds-15 (depressioseula) ja ADL (päivittäiset toiminnot)-mittareita 

 

Tukiluokka III: 785,14 €/kk 

- Hoidettava on ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva, usein vuode- tai pyörätuolia 

käyttävä, vaikeasti kehitysvammainen tai muistiongelmainen. Hän tarvitsee jatkuvasti apua ja tukea 

ja ohjausta joissakin tai kaikissa seuraavista alueista: peseytymisessä, pukeutumisessa, syömisessä, 

lääkkeidenotossa, Wc-asioissa, liikkumisessa, elämänhallinnassa ja vuorovaikutuksessa. 
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- Hänen hoitamisensa on sitovaa sekä fyysisesti ja psyykkisesti raskasta. Hoidettavaa ei voi jättää yk-

sin. 

- Ilman omaishoitajaa hoidettava tarvitsisi pysyvän hoitopaikan kodin ulkopuolella. 

Rava-indeksi yli 3.50 

MMSE 0-12 

Sairaanlapsen hoitoisuuspisteet 41-50 

Kehitysvammaisen hoitoisuusluokka 54-65 

Tarvittaessa käytetään gds-15 (depressioseula) ja ADL(päivittäiset toiminnot)-mittareita 

 

Erityismaksuluokka: Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkio 1205,45 €/kk 

- Hoidettava on hoidollisesti raskaassa ja lyhytaikaisessa siirtymävaiheessa. Hän tarvitsee usein eri-

tyishoitoa ja on usein täysin liikuntakyvytön. 

- Omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemään omaa tai toisen työtä tai päätoimista opiskelua. 

- Hoitaja ei voi vastaavalta ajalta saada sairausvakuutuslain 10 luvun mukaista erityisrahaa tai vuo-

rotteluvapaalain 13§ mukaista vuorottelukorvausta 

- Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne tai hoidettavan siirtyminen  

laitoshoidosta kotihoitoon. Hoitaja sitoutuu tällöin vastaamaan hoidettavan henkilökohtaisesta 

hoivasta ja huolenpidosta sekä valvonnasta ja ohjauksesta ympärivuorokautisesti. 

- Kyse on lyhytaikaisesta jaksosta, jonka kesto määräytyy tapauskohtaisesti. 

 

 

6. Omaishoitajalle järjestettävä vapaa:  

Omaishoidosta annetun lain (2.12.2005/937) 4 §:n ensimmäisen momentin mukaan ”omaishoitajalla on 

oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on 

yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.  

 

Asiakasmaksulain 6 b §:n mukaan kunnalla on oikeus periä maksuja hoidettavalle annettavista palveluista 

omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Maksu voi olla enintään 11,40 €/vrk. Mainittu enimmäismaksu 

koskee kaikkia niitä palveluja, jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa vapaan aikana. 

Jos omaishoidossa annetaan omaishoitoon liittyviä muita palveluja, voidaan niistä periä asiakasmaksulain 

mukaiset maksukyvyn perusteella määräytyvät maksut. Myös omaishoitajan virkistysvapaiden ja muiden 

kuin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi annettavista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä samat mak-

sut kuin vastaavista palveluista muutoinkin.  

 

Jos palveluasumista (VpL) järjestetään omaishoidontuen avulla ja näin mahdollistetaan hoidettavan kotona 

asuminen, ei palveluista, jotka annetaan hoitajan vapaan ajaksi voida periä hoidettavalta asiakasmaksulain 

6 b §:n mukaista maksua. Tällöin hoidettavalle tulee järjestää kotiin loman aikaiset palvelut. Kunnalla on 

palveluasumisen osalta ehdoton määrärahoista riippumaton järjestämisvastuu. Jos kunta ei voi järjestää 

palveluja kotiin ja tämän johdosta hoidettava siirtyy tilapäisjaksolle kodin ulkopuolelle, maksua ei voida 

periä hoitajan vapaan aikaisesta hoidosta. Poikkeuksena on kuitenkin sairaalatasoinen hoito (kansanterve-

yslaki 17 §). 

 

Vapaan pitämisestä ja sen aikaisista hoitojärjestelyistä sovitaan etukäteen hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 

Vapaan aikaisen hoidon tilaamisesta /järjestämisestä ja omaishoidon vapaiden pitämisestä vastuu on 
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omaishoitajalla. Omaishoitajan tulee myös ilmoittaa lakisääteisten vapaiden pitämisestä siihen yksikköön, 

jossa omaishoidettavaa vapaiden aikana hoidetaan.  

 

Omaishoitajalla on oikeus valita seuraavista omaishoidon vapaiden toteuttamistavoista hänelle ja hoidetta-

valle parhaiten sopiva vaihtoehto: 

1) Lyhytaikainen ympärivuorokautinen (intervalli) hoito. Kunta ostaa intervallihoidon yksityiseltä pal-

veluntuottajalta ja jaksot toteutetaan yleensä yhden viikon jaksoina. Hoitajan vapaapäivien ajalta 

peritään asiakasmaksuna 11,40 €/vrk.  

2) Sijaishoito toimeksiantosopimuksella. Hoito toteutetaan hoidettavan kotona. Sijaishoitajan ei tar-

vitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Toimeksiantosopimuksella toteutettavia 

hoitajan vapaapäiviä ei voi kerryttää muille kuukausille. Omaishoitajalla on mahdollisuus pitää laki-

sääteisiä vapaita 3 vrk/kk. Sijaishoitajan palkkiona maksetaan perusturvalautakunnan päätöksen 

perusteella 43,79 €/vrk. 

3) Kunta järjestää omaishoitajan vapaita myös sijaisomaishoitajan palveluna. Hoitaja voi pitää vapaata  

24h/kk. Hoitajan vapaan ajalta perittävä asiakasmaksu on 11,40 €/kerta, kuitenkin korkeitaan 34,20 

€/kk. 

 

Omaishoidon vapaat käsitellään aina tapauskohtaisesti.  Vapaan myöntämiseen vaikuttavat hoidon sidon-

naisuus sekä kunnan myöntämät muut sosiaali- ja terveyspalvelut. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuoro-

kautiseksi, vaikka hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen sosiaali- ja terve-

yspalveluja taikka saaden kuntoutusta ja opetusta. 

 

Omaishoitajat voivat kerryttää vapaita. Edelliseltä vuodelta kertyneet vapaat tulee käyttää seuraavan vuo-

den tammikuun loppuun mennessä. 

 

 

7. Omaishoitajien virkistys- ja kuntoutustoiminta:  

Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontuu kuukausittain Säkylän Jaakontalolla, Pastorintie 2. Tapaamisis-

ta vastaa Suomen Punaisenristin Säkylän ja Köyliön osastot. Toiminta on tarkoitettu omaistaan tai läheis-

tään hoitavalle riippumatta siitä, saanko omaishoidon tukea vai ei.  

 

Kela järjestää omaishoitajien harkinnanvaraisia kuntoutuskursseja yhteistyössä kuntoutuslaitosten kanssa. 

Osalla kursseista yhteistyökumppanina on Omaishoitajat ja läheiset - liitto ry. kuntoutuskurssien tavoittee-

na on tukea omaishoitajien toimintakykyä ja jaksamista sekä kohentaa elämänlaatua. Omaishoidontuen 

saaminen ei ole edellytys kursseille pääsylle.  

 

 

 

Lisätietoja omaishoidontuesta antavat; 

Vanhuspalvelujen koordinaattori  Armi Kreivilä, puh 044 7328123, armi.kreivila@sakyla.fi 

Sijaisomaishoitaja Eija Vuorinen puh. 044 7328197, eija.vuorinen@sakyla.fi 

Sosiaaliohjaaja Hilkka Silén (alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuet) puh. 044 0328309, hilkka.silen@sakyla.fi  

mailto:armi.kreivila@sakyla.fi
mailto:eija.vuorinen@sakyla.fi
mailto:hilkka.silen@sakyla.fi

