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1   MITÄ ON OMAISHOITO? 
 

Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestä-

mistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). Omais-

hoidon yleiset myöntämisedellytykset ovat: 

1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen 

syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaa-

maan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla 

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 

4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää 

5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoi-

dolle sopiva 

6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista 

Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt 

omaishoitosopimuksen. 

Omaishoitosopimus on hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välinen toimeksianto-

sopimus omaishoidon järjestämisestä. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palve-

luista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palve-

luista. Omaishoidon tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille, se ei ole määrära-

hasidonnainen etuus.  

 

2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN, PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 

JA PÄÄTÖKSEN TEKO  

 

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidon tuen hakemuksella, joka palautetaan joko sähköisesti tai 

hakemuksessa mainittuun osoitteeseen. Hoidon tarve ja hoidon sitovuus arvioidaan kotikäynnillä. 

Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan 

kodin ulkopuolista asiointia eikä kodinhoidollisia töitä. 
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2.1 Palvelutarpeen arviointi  

Omaishoidon tuen myöntäminen pohjautuu sekä omaishoitajan että omaishoidettavan toimintaky-

vyn ja voimavarojen arviointiin. Arviointi koostuu kotikäynnillä tehtävästä omaishoidettavan ja 

omaishoitajan haastatteluista, havainnoinnista sekä toimintakyvyn arvioinnista. Omaishoidon tuen 

päätöksenteossa hyödynnetään tarvittaessa lääkärinlausuntoja ja muita hoitoisuuteen liittyviä asi-

antuntijalausuntoja. 

Arvioinnissa voidaan käyttää apuna erilaisia toimintakykyä kuvaavia mittareita. Lasten ja nuorten 

omaishoidon tuen arvioinnissa huomioidaan lapsen ja nuoren ikätasoa vastaava päivittäinen hoivan, 

huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja 

ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarvetta. Alle 18-vuotiaiden lasten toimintakyvyn arvioin-

nissa tukena voidaan käyttää esim. hoitoisuuslomaketta. Päätöstä tehtäessä huomioidaan omais-

hoitoperheen kokonaistilanne ja hoidon sitovuus.  

Palvelutarpeen arviointi ja kotikäynti tehdään moniammatillisena työparina (sosiaali- ja terveysalan 

koulutuksen omaavat työntekijät). Tarvittaessa arviointiin osallistuu myös muita ammattilaisia, 

esim. varhaiskasvatuksen tai kuntoutuksen asiantuntija. Omaishoidon tuen palvelutarpeen arvioin-

nin kotikäynnit ovat maksuttomia.  

2.2 Omaishoitajan voimavarat ja toimintakyky  

Omaishoitajaksi hakeutuvan henkilön tulee pääsääntöisesti olla 18 vuotta täyttänyt sekä elämänti-

lanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Tarvittaessa voidaan 

vaatia omaishoitajan toimintakyvystä lääkärin lausunto. Hänen tulee kyetä kantamaan kokonaisvas-

tuu hoidettavasta. Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoitajalla on päivittäisiä toimintoja hait-

taava dementoiva sairaus tai mielenterveyden ongelma. Omaishoidon tukea ei myönnetä, mikäli 

hoitajalla on päihteiden väärinkäyttöä tai jos hoitajan terveydentila rajoittaa häntä toimimasta 

omaishoitajana, vaikka rinnalle voitaisiin järjestää riittävä määrä hoidettavalle tulevia palveluja ja 

tukea. Omaishoitaja ei pääsääntöisesti voi toimia saman hoidettavan henkilökohtaisena avustajana, 

ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vammaisen edun mukaisena (laki vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987).  

Hoidettavan tulee hyväksyä omaishoitaja hoitajakseen. Omaishoitajan soveltuvuus ja jaksaminen 

arvioidaan säännöllisin väliajoin hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, vähintään 

kerran vuodessa. Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointiin käytetään COPE-indeksi –

mittaria. 

2.3 Viranhaltijapäätös omaishoidon tuesta 

Omaishoidon tuesta laaditaan kirjallinen viranhaltijapäätös. Omaishoidon tuen mahdollinen kieltei-

nen päätös perustellaan hakijalle. Tarvittaessa asiakas ohjataan muiden palvelujen ja tukien piiriin. 
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Viranhaltijan päätökseen tyytymätön asiakas voi valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa päätök-

sestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimuksen laatimisesta ohjeistetaan päätöksen liitteessä sekä tar-

vittaessa palveluohjauksella.  

Kunta huolehtii hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä vapaan aikana. (sosiaa-

lihuoltolaki 27 b §) 

3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA HOITOPALKKIO 
 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteissa on määritelty erikseen aikuisten sekä lasten ja nuorten 

(alle 18-vuotiaiden) tukiluokat. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden 

perusteella (omaishoitolaki 5 §). Omaishoidettavan tulee asua Säkylän kunnan alueella pysyvästi. 

Hoitopalkkiota maksetaan omaishoitajalle, jolla on voimassa oleva omaishoitosopimus kunnan 

kanssa. Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain julkisten alojen eläkelain (81/2016) 94 

§:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 

Hoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatku-

vasti päivittäin. Hänellä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen 3vrk/kk. 

3.1 Aikuisten hoitopalkkioiden myöntämisperusteet ja maksuluokat: 

1. maksuluokka, hoitopalkkio 408,09 €/kk  

 

Hoidettava henkilö tarvitsee päivittäin useita kertoja hoivaa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toi-

minnoissaan: 

 wc-toiminnoissa ja hygienian hoidossa 

 peseytymisessä 

 pukeutumisessa 

 ruokailun järjestämisessä ja/tai syömisessä 

 lääkehoidon toteutuksessa 

 liikkumisessa/siirtymisissä 

 kognitiivisissa toiminnoissa (muisti, psyyke, ymmärtäminen) 

 

Avuntarvetta ei ole välttämättä öisin. Päivittäistoiminnoista suoriutumisessa tarvittavan avun lisäksi 

hän tarvitsee saattaja-, asiointi- ym. apua selviytyäkseen kodin ulkopuolella tapahtuvista toimin-

noista. Hoidon tarve ei välttämättä edellytä hoitajan ja hoidettavan asumista samassa taloudessa, 

mutta hoitajan tulee sitoutua toistuvaan päivittäiseen huolenpitoon ja hoitoon. 



5 
 

Omaishoito korvaa säännöllisiä kotihoidon käyntejä, päävastuu hoidosta on omaishoitajalla. Tarvit-

taessa hoitoon on mahdollista saada vähäistä tukea kotihoidolta. Hoitaja voi käydä työssä kodin ul-

kopuolella. 

Rava-indeksi 2,30-2,99. 

Tarvittaessa käytetään muistin ja tiedonkäsittelyn minitestiä MMSE (pisteet 18-30) ja myöhäisiän 

depressioseulaa GDS-15. 

Kehitysvammaisen hoitoisuusluokka 36-46. 

 

2. maksuluokka, hoitopalkkio 610 €/kk 

 

Hoidettava tarvitsee jatkuvasti päivittäin hoivaa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa ympärivuoro-

kautisesti henkilökohtaisissa toiminnoissaan: 

 wc-toiminnoissa ja hygienian hoidossa 

 peseytymisessä 

 pukeutumisessa 

 ruokailun järjestämisessä ja/tai syömisessä 

 lääkehoidon toteutuksessa 

 liikkumisessa/siirtymisissä 

 kognitiivisissa toiminnoissa (muisti, psyyke, ymmärtäminen) 

 

Hoidettava voi olla osan aikaa päivästä yksin.  Ilman omaishoitajaa hoidettava tarvitsisi runsaasti 

kotihoidon palveluja tai muuta hoitoa ja/tai valvontaa myös öisin. Päävastuu hoidosta on omaishoi-

tajalla. Hoidettavan hoitamiseen on mahdollista saada tukea kotihoidolta. Hoitaja voi käydä työssä 

kodin ulkopuolella. 

Omaishoito korvaa säännöllisiä kotihoidon käyntejä tai ympärivuorokautista hoitoa. 

Rava-indeksi 3,00-3,49. 

Tarvittaessa käytetään muistin ja tiedonkäsittelyn minitestiä MMSE (pisteet 12-20) ja myöhäisiän 

depressioseulaa GDS-15. 

Kehitysvammaisen hoitoisuusluokka 47-53. 

 

3. maksuluokka, hoitopalkkio 816,18 €/kk 

 

Hoidettava henkilö tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta tai valvontaa kaikissa päivittäi-

sissä toiminnoissaan ympärivuorokautisesti: 
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 wc-toiminnoissa ja hygienian hoidossa 

 peseytymisessä 

 pukeutumisessa 

 ruokailun järjestämisessä ja/tai syömisessä 

 lääkehoidon toteutuksessa 

 liikkumisessa/siirtymisissä 

 kognitiivisissa toiminnoissa (muisti, psyyke, ymmärtäminen) 

 

Hoidettava ei voi asua yksin, mutta voi olla lyhyitä aikoja yksin kotona. Hoitotyö edellyttää lähes 

kokopäivätoimista työpanosta ja on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta. Hoitaja voi käydä työssä 

kodin ulkopuolella, jos hoidettavan hoito on järjestetty muulla tavoin. Hoidettavalla on oikeus koti-

hoidon palveluihin. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.  

Omaishoito korvaa ympärivuorokautista hoitoa.   

Rava-indeksi yli 3,50. 

Tarvittaessa käytetään muistin ja tiedonkäsittelyn minitestiä MMSE (pisteet 0-12) ja myöhäisiän 

depressioseulaa GDS-15. 

Kehitysvammaisen hoitoisuusluokka 54-65. 

 

4. maksuluokka, hoitopalkkio 1300 €/kk, määräaikainen siirtymävaiheen hoitopalkkio  

 

Määräaikaisen siirtymävaiheen hoitopalkkion tarkoituksena on mahdollistaa omaishoitajan jäämi-

nen töistä pois hoidollisesti raskaassa siirtymävaiheessa, esimerkiksi hoidettavan saattohoidon ai-

kana, siirryttäessä ympärivuorokautisesta hoivasta kotihoitoon, tai henkilön toipuessa vakavasta 

onnettomuudesta. Hoitopalkkio koskee lyhytaikaista jaksoa, jonka kesto määräytyy tapauskohtai-

sesti. Hoito on erittäin vaativaa ja raskasta, kuitenkin kotona toteutettavaa hoitoa.  

Määräaikainen siirtymävaiheen hoitopalkkio voidaan maksaa, kun hoidettava edellyttää ympärivuo-

rikautisen hoivan ja huolenpidon määrää/sitovuutta tai toisen henkilön apua jatkuvaluontoisesti ja 

erityisen runsaasti kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettavaa ei voi jättää ilman valvontaa ja 

hoitotyö sitoo hoitajan vuorokauden eri aikoina.  

Siirtymävaiheen maksuluokkaa käytetään erityistilanteissa. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole 

tältä ajalta vähäisiä suurempia työtuloja, oikeutta sairausvakuutuslain 10 luvun mukaiseen erityis-

hoitorahaan eikä oikeutta vuorotteluvapaalain 13 § mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 
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3.2 Lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaat) hoitopalkkioiden myöntämisperusteet ja 

maksuluokat 

Arvioinnissa huomioidaan lapsen ikätasosta poikkeava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen 

ja valvonnan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpitei-

den tarvetta. Päätöksenteon tukena käytetään kotikäynnillä tehtävää hoitoisuusarviointia, lääkärin-

lausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä asiantuntijalausuntoja. Hoidettavan hoidon ja huolen-

pidon tarve arvioidaan yksilökohtaisesti. Omaishoidon tuki saattaa vaikuttaa hoitajan saamiin 

etuuksiin ja hoitajan tulee itse tarkistaa etuuden maksajalta ennen sopimuksen tekoa tuen vaikutus. 

Hoitaja on yhtäjaksoisesti sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, hänellä on 

oikeus 3vrk/kk lakisääteiseen vapaaseen. 

 

1. maksuluokka, hoitopalkkio 408,09 €/kk 

 

 Hoidettavalla on jatkuvan hoidon tarve.  

 Hoidettava on henkilö, jonka hoito ja huolenpito on päivittäin vaativaa ja sitovaa.  

 Hoidettava ei selviä itsenäisesti ikätasoon liittyvistä arkitoimista, vaan vaatii päivittäi-

sissä toimissaan erityistä hoitoa, apua, ohjausta tai valvontaa (esim. syöminen, pukemi-

nen, peseytyminen, wc-toimet, nukkumaan meno)  

 Hoidon sitovuuden ja vaativuuden lisäksi kiinnitetään huomiota kommunikaatioon ja so-

siaaliseen kanssakäymiseen liittyviin taitoihin.  

 Hoidettavalla on vaikeuksia liikkumisessa itsenäisesti kodin ulkopuolella.  

Hoitoisuuspisteet voivat toimia suuntaa antavana myöntämiskriteerinä, hoitoisuuspisteet 20-29.  

 

 

2. maksuluokka, hoitopalkkio 610 €/kk 

 

 Kaikki 1. tukiluokan kriteerit täyttyvät ja omaishoitajan työ on selkeästi fyysisesti ja 

psyykkisesti raskasta sekä vaativampaa ja sitovampaa kuin 1. tukiluokassa.  

 Hoidettava vaatii lähes jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, apua, ohjausta ja valvon-

taa.  

 Hoidettava on lähes kaikissa henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä toisen 

henkilön avun varassa. Hän tarvitsee apua ja valvontaa sosiaalisessa kanssakäymisessä 

sekä saattaa vaatia runsaasti erityishoitotoimenpiteitä.  

 Hoidettava voi olla lyhyen ajan yksin.  

Hoitoisuuspisteet voivat  toimia suuntaa antavana myöntämiskriteerinä,  hoitoisuuspisteet 30-40. 
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3. maksuluokka, hoitopalkkio 816,18 €/kk 

 

 Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta tai 

valvontaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa (esim. syöminen, pukeminen, peseytymi-

nen, lääkityksistä huolehtiminen, wc-toimet).  

 Hoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimin-

tojen lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisten vaativien hoitotoimenpitei-

den tarpeeseen.  

 Hoidettava tarvitsee hoitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito on toistuvaa ja jat-

kuvaluonteista.  

Hoitoisuuspisteet voivat toimia suuntaa antavana myöntämiskriteerinä, hoitoisuuspisteet 41-50. 

 

4. maksuluokka, hoitopalkkio 1300 €/kk, määräaikainen siirtymävaiheen hoitopalkkio  

 

Korotettu erityismaksuluokan hoitopalkkio voidaan maksaa, kun hoidettava edellyttää pitkäaikaisen 

laitoshoitotasoisen hoidon ja huolenpidon määrää/sitovuutta tai toisen henkilön apua jatkuvaluon-

toisesti ja erityisen runsaasti kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettavaa ei voi jättää ilman val-

vontaa ja hoitotyö sitoo hoitajan vuorokauden eri aikoina. Tätä maksuluokkaa käytetään erityisti-

lanteissa.  

Omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä 

omaa tai toisen työtä. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäisiä suurempia työtu-

loja, oikeutta sairausvakuutuslain 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan eikä oikeutta vuorottelu-

vapaalain 13 § mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Korotetun hoitopalkkion tarkoituksena on mah-

dollistaa omaishoitajan jääminen töistä pois hoidollisesti raskaassa siirtymävaiheessa, esimerkiksi 

hoidettavan saattohoidon aikana, siirryttäessä pysyvästä laitoshoidosta kotihoitoon tai henkilön toi-

puessa vakavasta onnettomuudesta. Korotettu hoitopalkkio koskee lyhytaikaista jaksoa, jonka kesto 

määräytyy tapauskohtaisesti.  

 

4 OMAISHOITOSOPIMUS JA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 

4.1 Omaishoitosopimus 

Myönteisen päätöksen jälkeen omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välinen sopi-

mus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. 

Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena.  

Lain mukaan omaishoitosopimuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 
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1) hoitopalkkion määrä ja maksutapa 

2) oikeus omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin 

3) suunnitelma vapaan järjestämisestä 

4) mikäli sopimus on määräaikainen, sopimuksen kesto ja peruste 

5) hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoi-

dettavasta johtuvasta syystä. 

Omaishoitosopimus tarkistetaan, jos hoidon kestoa tai sisältöä tarvitsee muuttaa tai mikäli siihen 

muutoin on aihetta, vähintään kerran vuodessa. Samalla tarkastetaan kokonaistilanne, omaishoidon 

tuen tarve sekä maksuluokka. Muutokset hoitopalkkion tukiluokassa tulevat voimaan yhteyden-

otosta/vireillepanosta aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. 

Omaishoidon tuki maksetaan hakemisesta seuraavan kuukauden alusta. Saattohoitoon liittyvässä 

omaishoidossa tuki maksetaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen. Jos omaishoitajalla on use-

ampia hoidettavia, tehdään jokaisesta oma sopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitajan 

eläketurvasta säädetään Julkisten alojen eläkelaissa (82/2016). Omaishoitaja on vakuutettu Työta-

paturma- ja ammattitautilain (459/2015) 3 § mukaisesti.  

4.2 Hoito- ja palvelusuunnitelma 

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä vastaavan työntekijän, hoidettavan ja omais-

hoitajan kanssa. Siihen kirjataan: 

1) omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö 

2) muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö 

3) omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palvelujen määrä ja sisältö 

4) miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai 

muun poissaolon aikana. 

Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään vuosittain tai tarvittaessa asiakkaan, omaisen tai viran-

omaisen pyynnöstä. Omaishoitosopimuksen jatkuminen edellyttää hoito- ja palvelusuunnitelman 

päivittämistä. Päivittäminen tapahtuu pääsääntöisesti kotikäynnillä asiakkaan luona. 

4.3 Omaishoidon palkkion alentaminen 

Hoitopalkkioiden 2. ja 3. maksuluokkia voidaan alentaa yhdellä maksuluokalla, mikäli  

- Asiakkaalle on myönnetty henkilökohtainen avustaja keskimäärin yli 7 tuntia päivässä ja omais-

hoidon tarve on vuorokauden aikana vähäistä. 

- Mikäli hoidettava saa runsaasti muita sote-palveluja esim. säännöllinen vuorohoito kaksi viik-

koa/kk tai runsaasti kotihoidon palvelutunteja/kk. 
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Tilanteessa, jossa omaishoidettavaa hoidetaan tilapäisesti muualla kuin omaishoidossa yli kuukau-

den, sovelletaan omaishoitolain 9 §:n 2 momenttia. Mainitun lainkohdan mukaan hoitopalkkion 

maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua, jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtu-

vasta syystä keskeytyy tilapäisesti. Vapaata ei tällöin kerry ajalta, jolta ei makseta hoitopalkkiota. 

 

5 OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEINEN VAPAA 

5.1 Vapaan määrä 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos 

hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti 

päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää 

säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai 

terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937,4§) 

Omaishoitajan vapaa pyritään järjestämään suunnitelmallisesti ottaen huomioon erityisesti omais-

hoitajan yksilölliset toivomukset. Vapaiden pitämisestä sovitaan tarvittaessa etukäteen omaishoi-

don tuen työntekijän kanssa. Vapaan aikainen hoito pyritään lähtökohtaisesti järjestämään avohuol-

lon palveluna. Omaishoitajan vapaapäivien osalta peritään asiakasmaksuna lakiin perustuva oma-

vastuuosuus. Asiakasmaksua ei peritä toimeksiantosopimuksella tehtävästä sijaishoidosta. 

Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät kuukausittain tai säästää vapaapäiviä ja pitää pidem-

män vapaan kerralla. Vuoden vaihteessa edellisen vuoden vapaita saa pitää vielä tammikuun lop-

puun asti.  

5.2 Vapaan järjestämisen muodot 

Lakisääteistä vapaapäiväoikeutta voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:  

 

1. Tilapäinen hoito asiakkaalle soveltuvassa asumispalveluyksikössä 
 
Vapaan aikainen hoito voidaan toteuttaa palveluasumisyksikössä. Yksi vapaapäiväoikeus oikeuttaa 

yhden vuorokauden mittaiseen hoitoon palveluasumisyksikössä. Hoitovuorokaudella tarkoitetaan 

saapumisajankohdasta seuraavaa 24 tunnin jaksoa. Omaishoidettava maksaa toteutuneista hoito-

päivistä lakisääteisen omavastuun.  

2. Sijaisomaishoito toimeksiantosopimuksella 
Sijaisomaishoitajana voi toimia omaishoitoperheen hankkima sijaishoitaja, joka yleensä on hoidet-

tavan omainen tai muu läheinen henkilö. Sijaisomaishoitajana toimitaan samoin edellytyksin kuin 
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omaishoitajanakin. Sijaisjärjestely edellyttää hoitajan ja hoidettavan suostumusta ja sen tulee olla 

hoidettavan henkilön edun mukaista. Sijaisomaishoitaja ei ole työsuhteessa toimeksiantosopimuk-

sen tehneeseen kuntaan. Sijaisomaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja kustannusten korvaus ei 

ole sidottu omaishoitajan saamiin palkkioihin, vaan niistä sovitaan erikseen sijaisomaishoitajan 

kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa. Eläke- ja tapaturmavakuutusturvan osalta sijais-

omaishoitaja on vastaavassa asemassa kuin omaishoitaja omaishoitolain 10 §:n mukaisesti. Sijais-

omaishoitajan palkkio on 51,05 €/vrk. Toimeksiantosopimuspohjaisesta sijaisomaishoidosta ei pe-

ritä omavastuuta asiakkaalta.  

3. Kunnan palkkaama sijaisomaishoitaja 
Omaishoitaja voi käyttää vapaapäiväoikeuttaan sopimalla hoitopäivistä kunnan palkkaaman sijais-

omaishoitajan kanssa. Tällöin sijaisomaishoitaja tulee sovittuna aikana sijaishoitajaksi omaishoidet-

tavan kotiin. Yhdellä vapaapäiväoikeudella saa kaksi alle kuuden tunnin hoitopäivää tai yhden 6-8 

tuntia kestävän hoitopäivän. Palvelusta peritään asiakasmaksulain mukainen maksu. 

4. Omaisparkki 
Omaishoitaja voi pitää lyhytaikaista vapaata tuomalla hoidettavansa omaisparkkiin palvelukoti Val-

kamaan. Palvelusta peritään asiakasmaksulain mukainen maksu. 

  

6 OMAISHOITAJAN HOITOTEHTÄVÄÄ TUKEVAT PALVELUT  

6.1 Omaishoitajalle järjestettävä valmennus ja koulutus  

Omaishoitolain mukaan kunnan on järjestettävä omaishoitajalle valmennusta hoitotehtävää varten. 

Omaishoitajan valmennuksen tavoitteena on tukea omaishoitajuutta sekä kehittää omaishoitajaksi 

ryhtyvän henkilön valmiuksia omaishoitajana toimimisessa. Tarve valmennukselle tai koulutukselle 

arvioidaan osana palvelutarpeen arviointia ja kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.  

6.2 Omaishoitajan terveystarkastukset  

Terveystarkastukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 

(734/1992) 5 §:n 1) kohdan perusteella. 

Terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arvi-

ointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tarkastuksella 

tavoitellaan ongelmien tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla 

omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja. Tar-

kastukset ovat omaishoitajalle vapaaehtoisia.  
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Omaishoidosta vastaava työntekijä ohjaa omaishoitajan terveystarkastukseen. Terveystarkastus ei 

ole välttämättä tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun omaishoitaja on työterveyshuollon piirissä tai 

kun kyseessä on lyhytaikainen omaishoito.  

6.3  Omaishoidon muut tukipalvelut 

Valmennuksien lisäksi omaishoitajille voidaan tarjota Ovet-valmennusta yhteistyössä omaishoitoyh-

distyksen sekä muiden 3. sektorin toimijoiden (esim. seurakunta) kanssa. Näihin valmennuksiin voi-

daan kutsua myös kielteisen omaishoitopäätöksen saaneita asiakkaita. Omaishoitajille voidaan tar-

jota myös koulutusta eri aihepiireistä tarpeen mukaan. Vertaistuen organisoinnissa sekä virkistys- ja 

leiritoiminnassa yhdistyksillä on merkittävä rooli. Kokemusasiantuntijat voivat antaa mitä parhainta 

tukea arjen ongelmatilanteissa. Vertaistukea voi saada myös esimerkiksi omaishoitajien omassa fa-

cebook-ryhmässä. 

Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontuu kuukausittain. Tapaamisista vastaa Suomen Punaisen 

Ristin Säkylän ja Köyliön osastot. Toiminta on tarkoitettu omaistaan tai läheistään hoitavalle riippu-

matta siitä, saako omaishoidontukea vai ei. 

Kela järjestää omaishoitajien harkinnanvaraisia kuntoutuskursseja yhteistyössä kuntoutuslaitosten 

kanssa. Osalla kursseista yhteistyökumppanina on Omaishoitajat ja läheiset – liitto ry. Kuntoutus-

kurssien tavoitteena on tukea omaishoitajien toimintakykyä ja jaksamista sekä kohentaa elämän-

laatua. Omaishoidontuen saaminen ei ole edellytys kursseille pääsylle. 

 

7 OMAISHOITOSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
 

Omaishoitosopimus päättyy ilman irtisanomista sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito käy hoi-

dettavan terveydentilan muutoksista johtuen tarpeettomaksi tai hoidettava siirtyy pitkäaikaishoi-

toon. Kunta voi irtisanoa sopimuksen viranhaltijapäätöksellä kahden kuukauden (2kk), omaishoitaja 

yhden kuukauden (1kk) irtisanomisajalla. Mikäli omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan ter-

veydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Mikäli 

hoito vaarantaa hoidettavan terveyden tai turvallisuuden, voidaan sopimus purkaa ilman erillistä 

irtisanomisaikaa. Sopimuksen päättymisestä annetaan omaishoitajalle päättymisilmoitus, jolla 

omaishoidon tuen palvelu lakkaa.  
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Lisätietoja omaishoidontuesta antavat: 

Ikääntyvien palvelujen koordinaattori Kalevi Suhonen, puh. 050 542 4031, kalevi.suhonen(at)sa-

kyla.fi 

Sijaisomaishoitaja Eija Vuorinen puh. 044 732 8197, eija.vuorinen(at)sakyla.fi 

Sosiaaliohjaaja Hilkka Silén (alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuet) puh. 044 032 8309, hilkka.si-

len(at)sakyla.fi. 

   

 


