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1. JOHDANTO 
 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun 

läheisen henkilön avulla. Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja 

kuntoutus sovitetaan eri tavoin perheen tavalliseen elämään ja perheenjäsenten keskinäiseen 

kanssakäymiseen. Omaishoitajan ja hoidettavan tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen. Tilanne voi kehittyä 

vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky huononee ikääntyessä 

niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi 

jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen vakavan sairauden tai vammaisen lapsen syntymän 

seurauksena. Myös mielenterveyshäiriö voi aiheuttaa omaishoidon tarvetta. Omaishoitajuus voi olla 

lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia kestävä elämänvaihe. Paljon apua tarvitsevan ja omaisen välille 

syntyy riippuvuussuhde, joka määrittelee molempien elämää. Uudessa elämäntilanteessa sekä omaishoitaja 

että hoidettava tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa. Alle 3-vuotiaille lapsille myönnetään omaishoidon 

tukea vain erityisistä syistä. 

Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt 

omaishoitosopimuksen (Laki omaishoidon tuesta 2005/937). Pääsääntöisesti omaishoitaja asuu hoidettavan 

kanssa samassa taloudessa. 

Suomen Omaishoitoverkosto on määritellyt omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestä tai 

muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei 

selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitaja on useimmiten puolison hoitaja, mutta myös oman lapsen, 

vanhemman, sisaren tai veljen hoitaja. Osa omaishoitajista on ns. etäomaishoitajia, jotka tukevat läheisensä 

selviytymistä pidemmän matkan päästä, mutta eivät ole oikeutettuja omaishoidon tukeen, koska asuvat 

toisella paikkakunnalla. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen 

henkilö.  

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia 

määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukea koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2006, jolloin tuli voimaan 

laki omaishoidon tuesta (937/2005, omaishoitolaki). Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon 

kuuluvat:  

 hoidettavalle tarjottavat palvelut  

 omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa  

 omaishoitoa tukevat muut palvelut.  

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen tarpeen perusteella silloin, kun omaisen 

antama hoito tai avustaminen on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi 

ovat olemassa. Kun apua tarvitseva perheenjäsen selviytyy kotona pienen arkisen auttamisen turvin, ei 

yleensä myönnetä omaishoidon tukea. Raja tavanomaisesta huolenpidosta omaishoitoon on kuitenkin 

liukuva. Omaishoidossa hoivan tarve perustuu omaisen tai läheisen terveydentilan tai toimintakyvyn 

heikentymiseen tai vammaisuuteen. Omaishoidon tukea myönnetään sitovuuden ja/tai vaativuuden 

perusteella.  

Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio. Hoitopalkkio porrastetaan hoidon 

sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. 

Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa. Hoitajan esittämän erityisen syyn perusteella hoitopalkkio voidaan sopia 

säädettyjä vähimmäismääriä pienemmiksi. Kunta päättää omaishoidon tuen palkkioluokkien lukumääristä ja 

kriteereistä lain sallimissa rajoissa. Voimassa oleviin palkkioihin tehdään vuosittain indeksitarkistus.  
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Omaishoitajan oikeus vapaaseen on kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla. Jokaisella on 

oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus saada 

kolme vuorokautta vapaata kalenterikuukautta kohti, jos on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu 

hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajat, jotka täyttävät myöntämisperusteet 

omaishoitosopimuksen tekemiselle, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole tehneet sopimusta kunta voi 

tarvittaessa järjestää omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. 

Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan yksilöllistä prosessia, jonka tulee sosiaalihuoltolain mukaan sisältää 

ainakin:  

 yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta  

 sosiaalihuollon ammattihenkilön arvio asiakkuuden edellytyksistä  

 asiakkaan mielipide ja näkemys palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä 

asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä  

 asiakkaan ja ammattihenkilön arvio omatyöntekijän tarpeesta.  

Palvelutarpeen arvioinnin käynnistää asiakkaan, hänen läheisensä tai laillisen edustajansa, muun henkilön tai 

viranomaisen yhteydenotto kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon viranomaiseen joko yleisarvion tai tietyn 

palvelun saamiseksi. Yhteydenotto voi tulla myös esimerkiksi terveydenhuollosta asiakkaan kotiutuessa 

sairaalasta tai muulta viranomaiselta. Sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaan henkilön kiireellisen avun tarve 

arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin 

tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun 

ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä 

yhteydenotosta, jos: 1) henkilö on yli 75-vuotias, 2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 

9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea.  

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä 

arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 

vireille tulosta. Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen selvittäminen on käynnistettävä 

viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun yhteydenotto on tapahtunut. Vammaispalvelulain 

palvelutarpeen selvittämistä koskevat määräajat tulevat sovellettaviksi silloin, kun on tiedossa tai 

arvioitavissa, että henkilöllä on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 

tavanomaisista elämän toiminnoista ja hän saattaa olla oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin 

tai tukitoimiin tai silloin, kun henkilö on jo tehnyt tai ilmoittanut tekevänsä vammaispalveluja koskevan 

hakemuksen.  

Palveluohjauksella tarkoitetaan koordinointityötä, jolla edistetään yhteistoimintaa eri organisaatioiden ja 

hallinnonalojen välillä. Se on työtapa, joka korostaa asiakkaan etua. Palvelukokonaisuudesta ottaa vastuun 

se ammattihenkilö/viranomainen josta asiakas saa hänen sairauteen tai vammaan pääasialliset palvelut ja 

tuntee asiakkaan palvelukokonaisuuden. Keskeistä on asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde ja 

asiakaslähtöinen työskentelytapa. Palveluohjaaja huolehtii asiakkaan kanssa hänen tarvitsemiensa 

palvelujen suunnittelusta, hankkimisesta ja yhteensovittamisesta sekä huolehtii, että asiakkaan asiat 

etenevät suunnitelman mukaisesti.    

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan kunnan ja omaishoitajan välistä sopimusta. Omaishoitosopimukset 

ovat toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassa olevia. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole 

työsopimuslain 2 §:n tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. 

Sopimusomaishoidon edellytyksenä on, että hoidettava hyväksyy hoitajan sopimusomaishoitajakseen ja että 

sopimusomaishoito on muutenkin hoidettavan toiveiden ja edun mukaista sekä omaishoitaja kyvykäs 

toimimaan omaishoitajana. Asiakkaan tahdon selvittämisestä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista annetussa laissa (812 /2000).  
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Asiakassuunnitelma tarkoittaa omaishoidon tuesta yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa laadittavaa 

suunnitelmaa, mikä liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelman avulla varmistetaan omaishoidon 

toteuttaminen siten, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa 

hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Omaishoitolain 7 §:n 

mukaan asiakassuunnitelmaan on kirjattava vähintään: 

 omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö 

 muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sisältä ja määrä 

 omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palveluiden määrä ja sisältö 

 miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan lakisääteisen vapaan, terveydenhuoltoon 

liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana 

Omatyöntekijä tarkoittaa sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalle asiakkuuden ajaksi nimettävää 

omatyöntekijää. Työntekijää ei tarvitse nimetä, jos asiakkaalle on jo nimetty muu palveluista vastaava 

työntekijä tai nimeäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Omatyöntekijällä on oltava asiakkaan 

palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön 

kelpoisuus.  Erityistä tukea tarvitsevaa lasta koskevaa sosiaalihuoltoa toteutettaessa lapsen omatyöntekijän 

tai muun lapsen sosiaalipalveluista vastaavan työntekijän (lain 3 § mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus) 

tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti  

 

2. OMAISHOITOTILANTEEN TUNNISTAMINEN  
 

Omaishoitotilanne voi syntyä äkillisesti tai hitaasti läheisen vammautumisen, vakavan somaattisen tai 

psyykkisen sairauden tai sairaan lapsen syntymän myötä. Myös ikääntymisen aiheuttama toimintakyvyn 

heikkeneminen lisää usein omaishoidon tarvetta. Diagnooseja on erilaisia, eikä avun tai ohjauksen tarve näy 

aina ulospäin. Omaishoitotilanteet ovat yksilöllisiä, ja voivat alkaa eri elämänvaiheissa. Omaishoitotilanteisiin 

liittyy usein piirteitä, joiden avulla omaishoitotilanne tunnistetaan, kuten henkilö avustaa sairastunutta, 

vammautunutta, vammaista tai ikääntynyttä läheistään useissa toiminnoissa ja hoitaa kodin ulkopuolisia 

asioita. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyntien lisääntyminen sekä kasvanut palveluntarve voivat kertoa 

omaishoitotilanteesta. Hoitajan ja hoidettavan vastuunjako ja roolit ovat voineet myös muuttua, jolloin 

hoitavan henkilön työmäärä vastuineen on lisääntynyt. Tämä voi myös osaltaan johtaa siihen, että hoitajan 

yöunet ja vapaa-aika ovat vähentyneet omaisen alkaessa kantamaan huolta läheisensä selviytymisestä 

arjessa. Läheistään hoitava henkilö voi myös esimerkiksi huomata, että hoidettavan käytös, luonne tai 

toimintakyky on muuttunut, joka voi osaltaan viestiä lisääntyneestä huolenpidon tarpeesta ja 

omaishoitotilanteesta. 

Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle tarjottavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta 

hoitopalkkiosta ja hänelle kuuluvista vapaapäivistä sekä muista omaishoitoa tukevista palveluista. 

Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen 

omaishoidon toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus 

ja tukea omaishoitajan työtä. Omaishoidolla korvataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

tarvetta. Omaishoitolain 3 § sisältää omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset. Omaishoidon tukea ei 

myönnetä sosiaali- ja terveydenhuollon asumisyksiköihin. Omaishoidon tuesta päätettäessä ja tuen 

kokonaisuutta suunniteltaessa on päätöksentekoon osallistuvien ammattilaisten tärkeää tunnistaa kunkin 

omaishoitotilanteen yksilölliset piirteet. 
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3. OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN  
 

Omaishoidon tuen hakeminen lähtee liikkeelle siitä, kun tunnistetaan omaishoitotilanne ja tulee siihen 

liittyvä yhteydenotto tai neuvonta- ja palveluohjausyksikköön saapuu omaishoidon tukihakemus. Hakemus 

otetaan käsittelyyn välittömästi ja alueen palveluohjaaja aloittaa selvittelyn ja tekee palvelutarpeen 

arvioinnin viipymättä sekä saattaa sen loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen aloitetaan 

viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä siitä, kun yhteydenotto on tullut (SHL 36 §).  Arviointia tehdään 

tutustumalla perheen kokonaistilanteeseen sovitulla kotikäynnillä, lisäksi tutustutaan muuhun saatavilla 

olevaan tietoon perheestä.  Kotikäynnillä on tärkeää huomioida perheenjäsenten välinen normaali 

tavanomainen auttaminen ja vastuu toisistaan. Kotikäynnillä tulee tunnistaan hakijan oma kyvykkyys ja 

osallistuminen hyvinvointinsa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen. Arvioinnissa keskeistä on asiakkaan 

kohtaaminen ja perheen kuulluksi tuleminen, lisäksi otetaan huomioon asuin- ja hoitoympäristön toimivuus 

ja mahdollisten apuvälineiden ja asunnon muutostöiden tarve. Arvioinnin tueksi voidaan pyytää erikseen 

lääkärintodistus ja / tai eri asiantuntijoiden lausuntoja. Omaishoidon tuen myöntämisestä päättäminen 

perustuu aina omaishoidettavan ja -hoitajan yhdenmukaiseen, yksilölliseen ja monialaiseen toimintakyvyn, 

voimavarojen ja kuntoutustarpeen arviointiin. Arvioinnissa hyödynnetään yhteisesti sovittuja ja hoidettavan 

yksilölliseen tilanteeseen sopivia toimintakyky- ja elämänlaatumittareita. Lisäksi huomioidaan sosiaaliset 

verkostot ja koko hyvinvointijärjestelmän tarjoamat palvelut.  

 

3.1 Tukihakemus  
Omaishoidon tukea haetaan palveluhakemuksella, joka löytyy kunnan sivuilta sekä neuvonta- ja 

palveluohjausyksiköstä, mistä niitä saa myös paperiversiona. Tukea ensimmäistä kertaa hakeva voi liittää 

hakemukseen lääkärinlausunnon, mikäli katsoo sen olevan eduksi. Hakemus toimitetaan hakemuksessa 

mainittuun osoitteeseen. Yhteydenotto hakijaan tapahtuu seitsemän (7) päivän sisällä hakemuksen 

saapumisesta. Hoidon ja avun tarve sekä muiden välttämättömien palvelujen tarve ja määrä arvioidaan aina 

kotikäynnillä ellei erityisestä syystä avun tarvetta tule arvioida muulla tavoin. Omaishoidon tuki maksetaan 

seuraavan kuukauden alusta siitä, kun hakemus on saapunut. Tuki maksetaan joko määräaikaisena tai 

toistaiseksi voimassa olevana. Omaishoidon tukea ei myönnetä takautuvasti. 

 

3.2. Palvelutarpeenarvio 
Palvelutarpeen arvioinnissa parhaita asiantuntijoita ovat asiakas ja hänen läheisensä. Arviointi tehdään 

asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen 

omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arviointia tehtäessä tehdään 

asiakkaan luo kotikäynti, sillä lain mukaan omaishoidettavan kodin tulee terveydellisiltä ja muilta 

olosuhteiltaan olla hoitoon sopiva ja että asiakkaasta ja hänen tilanteestaan saadaan kattava kokonaiskuva. 

Kotikäynnin yhteydessä, arvioidaan omaishoidettavan hoidon ja palveluiden tarve sekä omaishoitajan 

palveluiden ja tuen tarve sekä tuen muut myöntämisedellytykset. Omassa ympäristössään asiakas pystyy 

parhaiten osoittamaan, mihin tarkoitukseen hän apua ja tukea tarvitsee, vaikka hänellä olisikin vaikeuksia 

tilanteensa ja tarpeidensa sanallisessa kuvaamisessa.  

Ennen kotikäyntiä tulee asiakkaan kanssa yhdessä sopia siitä, keitä ammattihenkilöitä omatyöntekijän 

/palveluohjaajan lisäksi kotikäynnille osallistuu ja miksi. Asiakkaalla tulee myös olla riittävästi aikaa kutsua 

kotikäynnille mukaan esim. läheinen tai muu asiakasta edustava henkilö. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen 

palvelutarpeenarviossa neuvonta- ja palveluohjausyksikön palveluohjaaja vastaa omaishoidon tuen 

kokonaisuudesta ja toimii yhteistyössä lapsen omatyötekijän sekä muiden lapsen hoitoon osallistuvien 
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toimijoiden kanssa.    Kotikäyntejä järjestettäessä asiakkaan yksityisyyttä on kunnioitettava. Omaishoidon 

tuen palveluntarpeenarviointikäynnit ovat maksuttomia. 

Palvelutarpeenarviointi käynnin yhteydessä kartoitetaan hoidettavan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä 

mittareiden avulla RAI, MMSE, hoitoisuusmittarilla sekä haastattelulla ja selvitetään perheen tukiverkostoa. 

Tarvittaessa pyydetään asiakkaan lupa lisätietojen hankkimiseen hoitavalta lääkäriltä ja / tai lupaa tarkastella 

potilastietoja. Tarvittaessa arviointikäynnillä on mukana fysioterapeutti, joka arvioi hoidettavan 

kuntoutuksen ja asunnon muutostöiden tarvetta sekä digitaalisten turva- ja etäyhteyslaitteiden tarvetta 

yhdessä omatyöntekijän ja omaisen kanssa. Kehitysvammaisten osalta arviointiin osallistuu palveluohjaaja 

vammaispalveluista. Palvelutarpeenarviointikäynnillä tehdään alustava asiakassuunnitelma yhdessä 

asiakkaan kanssa, jota täydennetään myöhemmin tehtävällä suunnitelmakäynnillä, jossa painopistealueina 

on omaishoitajuuteen liittyvät asiat. 

Mikäli asiakkaan ja ammattihenkilöiden näkemykset poikkeavat toisistaan, tulee näistä keskustella yhdessä 

asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa, jotta näkemyserojen syyt saadaan selvitettyä. Asiakkaan oma näkemys 

tulee kirjata. Asiakkaan osallistumisen varmistamiseksi on huolehdittava tarvittavista kommunikaation 

apuvälineistä sekä tulkkauspalvelusta ja mahdollisesti tarvittavasta päätöksenteon tuesta. Asiakkaan 

pitkäjänteinen selviytyminen oman elämänsä eri tilanteissa ja ympäristöissä on tärkeää. Ei riitä, että hän 

selviytyy yksittäisistä toiminnoista. Hänen arkensa sujumisen näkökulmasta olennaista on se, miten hän 

selviytyy näistä kokonaisuutena.  

3.2.1 Hoidettavan aikuisen palvelutarpeen arviointi 
Hoidettavalla aikuisella tarkoitetaan tässä yli 18-vuotiasta henkilöä. Omaishoidontuen tarpeen arvioinnissa 

käytetään apuna RAI toimintakykymittaria. Aikuisen omaishoidontuen hakijan toimintakyvyn arvioinnissa 

otetaan huomioon: 

 Hoidon sitovuus ja vaativuus omaishoitajalle 

 Hoidettavan selviytyminen henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa esimerkiksi hygienianhoito, 

liikkuminen, pukeutuminen, lääkityksestä huolehtiminen, ruokavalion noudattaminen, 

vaihtoehtoisten ja korvaavien kommunikaatiomuotojen käyttäminen. 

 Sairauskohtaustenhoito tai muu sairaudenhoito 

 Yöllisen hoidon tarve 

 Valvonnan ja ohjauksen tarve, esim. muistisairaat 

 

3.3 Omaishoitajan toimintakyvyn arviointi  
Hoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka terveys ja 

toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on 

hoitajakseen hyväksynyt ja joka oman ikänsä, terveydentilansa/ toimintakykynsä ja elämäntilanteensa 

puolesta soveltuu tähän tehtävään. Omaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.  

Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, selviytyykö hoitaja omaishoitoon 

sisältyvistä tehtävistä. Arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan:  

 fyysinen ja psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito  

 toimintakyky ja voimavarat, kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista ja kyky hoitaa läheistään  

 elämäntilanne  

 sosiaaliset verkostot  

Omaishoidon tukea ei myönnetä 

 hoitajalla on todettu (diagnosoitu) muistisairaus  
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 hoitajalla on vakavia mielenterveyden ongelmia  

 hoitajalla on päihteiden väärinkäyttöä   

 hoitajan toimintakyky ja muu terveydellinen tila, perhetilanne tai elämäntilanne selvästi rajoittaa 

häntä toimimasta omaishoitajana, vaikka hoidon rinnalle voitaisiin järjestää hoidettavalle riittävä 

määrä tukevia palveluja ja tukea.  

Hoitajan soveltuvuutta hoitotyöhön selvitetään kotikäynneillä sekä omaishoitajalle tehtävällä hyvinvointi- ja 

terveystarkastuksella. Lisäksi voidaan edellyttää lääkärin ja/tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiantuntijan arviota. Omaisen tarvitseman tuen suunnittelussa arvioidaan paitsi avun tarpeita, myös 

perheen ja lähiverkoston olemassa olevia voimavaroja, toimintatapoja ja selviytymisstrategioita selvitetään 

mittareiden (esim. Cope ja Chess) avulla. Jos omaishoitaja tarvitsee muita kuin omaishoidon hoitotehtävää 

tukevia sosiaalihuollon palveluja laaditaan hänelle oma asiakassuunnitelma. 

Mikäli omaishoitajan terveydentilan tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi ei voida solmia 

omaishoitosopimusta, hoitajalla on oikeus tästä huolimatta saada tukea ja neuvontaa hoitotyössään. Mikäli 

omaishoitajan terveydentila tai muu toimintakyky ei täytä omaishoidon myöntämisen perusteita hoitajan 

osalta, palkkioita ei voida maksaa, mutta hoitaja voi jatkaa hoitamista omien voimavarjojensa puitteissa. 

Tällöin hoitajaa tuetaan muiden palveluiden, ohjauksen ja neuvonnan turvin. 

  

 

4. HOITOPALKKION MÄÄRÄYTYMINEN  
 

Hoitopalkkiota maksetaan omaishoitajalle, jolla on voimassaoleva omaishoitosopimus kunnan kanssa. 

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidettavan hoidon sitovuuden ja 

vaativuuden perusteella. Huomioon otetaan myös onko hoidettavalle myönnetty eläkkeensaajan hoitotuki 

tai vammaistuki. Palkkiota ei koroteta, jos hoidettava on kotona omaishoitajan hoidossa 

ympärivuorokautisesti esim. koulujen ja päiväkotien lomien takia. Omaishoitolain 6 §:n mukaan 

hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla 

palkkakertoimella. Hoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) mukaisessa työsuhteessa kuntaan eikä 

hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.  

Omaishoidon tukena maksettava palkkio maksetaan omaishoitajalle kuukausittain jälkikäteen. 

Omaishoidontuki suoritetaan aikaisintaan äitiys- tai vanhempainrahakauden päättymistä seuraavan 

kuukauden alusta lukien. Palkkio on veronalaista tuloa, josta pidätetään ennakkovero ja suoritetaan 

eläkevakuutusmaksu. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta omaishoitajalle maksettavasta 

korvauksesta. Eläkevakuutusmaksua ei makseta yli 65-vuotiaiden hoitajien osalta. Hoitajan eläketurvasta 

säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).  

Kunta vakuuttaa omaishoitajan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Hoitopalkkion suuruus 

vaikuttaa omaishoitolain perusteella otettavan tapaturmavakuutuksen korvauksiin. Omaishoidontuki saattaa 

vaikuttaa Kansaneläkelaitoksen ja työvoimatoimiston etuuksiin (esim. työttömyysturvan myöntämiseen). 

Hoitajan tulee itse tarkistaa omaishoidontuen vaikutukset saamiinsa muihin etuuksiin.  
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4.1Hoitopalkkiot 
 

4.1.1 Aikuiset (yli 18-vuotiaat) 
Tukiluokka 1 

 Hoidettava tarvitsee toistuvasti apua, ohjausta, hoitoa tai huolenpitoa päivittäisissä 

henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten: wc-toiminnoissa ja hygienian hoidossa, peseytymisessä, 

pukeutumisessa, ruokailun järjestämisessä ja/tai syömisessä, lääkehoidon toteutuksessa, 

liikkumisessa/siirtymisissä, kognitiivisissa toiminnoissa (muisti, psyyke, ymmärtäminen). 

Hoidettavalla ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen ja hän voi olla osan päivästä, 

enintään 5 tuntia yksin 

Tukiluokka 2 

 Hoidettava tarvitsee jatkuvasti runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa pääsääntöisesti 

ympärivuorokautisesti henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa kuten wc-toiminnoissa ja 

hygienianhoidossa, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailun järjestämisessä ja/tai syömisessä, 

lääkehoidon toteutuksessa, liikkumisessa/siirtymisissä, kognitiivisissa toiminnoissa (muisti, psyyke, 

ymmärtäminen). Hoidettava kykenee osallistumaan osaan toimista tuettuna. Hoito on 

pääsääntöisesti kokopäiväistä ja kokoaikaista. Hoidettava voi olla yksin korkeintaan 2 tuntia 

Tukiluokka 3 

 Hoidettava on täysin autettava kaikissa päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa esimerkiksi 

siirtymisissä, liikkumisessa, WC-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa, lääkityksessä ja 

ruokailussa.  

 Hoidon tarve on ympärivuorokautista huolenpitoa ja valvontaa.  

Tukiluokka 4 

 Tässä tukiluokassa hoidettava on täysin autettava kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ja täyttää 

tukiluokan 3 kuvauksen, jonka lisäksi esim. joku seuraavista täyttyy: 

i) Hoidettavat, joiden saattohoito tapahtuu kotona hoidettavan ja hänen omaistensa/läheistensä 

tahdon mukaisesti. Saattohoito perustuu lääkärin päätökseen. Tällöin omaishoito on vaihtoehto 

tehostetussa palveluasumisessa tai laitoksessa tapahtuvalle saattohoidolle.  

ii) Hoidettavat joiden hoito on lyhytaikaisesti hoidollisesti raskasta. Tämä edellyttää, että 

omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua hoitotyön 

vuoksi, eikä omaishoitajalla ole oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 

iii) Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi vakavan sairauden hoito tai henkilön 

toipuminen vakavasta tapaturmasta. 

 Lyhytaikaiseksi hoidoksi voidaan katsoa muutaman kuukauden, maksimissaan noin puolen vuoden 

mittainen omaishoitojakso. 

 

 Tukiluokka 1 Tukiluokka 2 Tukiluokka 3 

Peseytyminen 
 

 hoidettavaa on 
kehotettava pesulle 
ja omaishoitaja on 
oltava läsnä 
pesutilanteessa tai 
välittömässä 

 edellyttää omaishoitajan 
konkreettista 
avustamista 
peseytymisessä 

 hoidettava on täysin 
autettava 
peseytymisessä 

 hoidettava on siirrettävä 
suihkutuolilla, 
pyörätuolilla tai 
nostolaitteella pesulle 
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läheisyydessä JA 
/TAI 

 hoidettava tarvitsee 
jonkin verran 
konkreettista 
avustamista tai 
ohjausta 

 

Ruokailu 
 

 hoidettava tarvitsee 
jonkin verran 
konkreettista 
avustamista tai 
sanallista ohjausta 
ruokailussa. 

 

 tarvitsee konkreettista 
avustamista ruokailussa, 
ei selviydy itsenäisesti 

 

 omaishoitajan on täysin 
huolehdittava 
ruokailusta  

 ruokailu vaatii 
syöttämisen ja 
hoidettava on täysin 
autettava 

 

Liikkuminen 
 

 hoidettava liikkuu 
ohjattuna tai 
tarvitsee 
omaishoitajalta 
jonkin verran 
konkreettista apua 
liikkumiseen 

 hoidettava tarvitsee 
runsaasti ohjausta ja/tai 
konkreettista apua 
liikkumisessa 

 hoidettava on täysin 
autettava liikkumisessa 

 siirrettävä pyörätuoliin 
tai täysin vuoteeseen 
hoidettava 

 

Lääkitys 
 

 hoidettava vaatii 
vähintään 
muistutusta tai 
ohjausta, ei kykene 
itse huolehtimaan 
lääkehoidosta   

  
 

 omaishoitaja huolehtii ja 
valvoo säännöllisen 
lääkityksen 

 

 omaishoitaja huolehtii ja 
valvoo säännöllisen 
lääkityksen 

 

Pukeminen 
 

 hoidettava tarvitsee 
jonkin verran 
avustamista ja/tai 
ohjausta 
säänmukaisessa/ 
asianmukaisessa 
pukeutumisessa 

 

 fyysinen avustaminen ala- 
ja/tai ylävartalon 
pukemisessa  

 vaatii omaishoitajan 
kokoaikaisen läsnäolon ja 
konkreettisen avun. 

 

 hoidettava on täysin 
puettava. 

 

WC-toiminnot 
 

 hoidettava tarvitsee 
jonkin verran 
avustamista ja /tai 
ohjausta wc-
toimissa, ja toimiin 
liittyvissä hygienian 
hoidossa. 

 

 konkreettinen 
avustaminen WC-
toiminnoissa/hygienian 
hoidossa tai 
inkontinenssisuojan 
vaihdossa. 

 hoidettava on WC-
asioinnin suhteen täysin 
autettava. 

 omaishoitaja huolehtii 
inkontinenssisuojan 
vaihdon, katetroinnin tai 
avannepussin vaihdon. 

 

Muut terveyden- tai 
sairaanhoidolliset 
hoitotoimenpiteet 
 

 hoidettava tarvitsee 
erilaisia terveyden- 
ja sairaanhoidollisia 
toimenpiteitä 
vähintään kerran 
päivässä. 

 

 hoidettava tarvitsee 
erilaisia terveyden- ja 
sairaanhoidollisia 
toimenpiteitä useamman 
kerran päivässä. 

 

 hoidettava tarvitsee 
ympäri vuorokauden 
erilaisia terveyden tai 
sairaanhoidollisia 
toimenpiteitä, jotka 
sitovat omaishoitajan 
hoitotoimintoihin 
ympärivuorokautisesti. 
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5. HOITOPALKKION MAKSAMINEN JA ALENTAMINEN 

5.1 Hoitopalkkion maksaminen  
Omaishoidon tuen hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle, jolla on voimassaoleva omaishoitosopimus 

Siilinjärven kunnan kanssa. Palkkio maksetaan omaishoitajalle joka kuukauden 15. päivä takautuvasti 

seuraavana kalenterikuukautena. Esimerkiksi tammikuun palkkio maksetaan helmikuussa ja helmikuun 

palkkio maksetaan maaliskuussa. Omaishoidon tuki saattaa vaikuttaa Kansaneläkelaitoksen ja 

työvoimatoimiston etuuksiin (esim. työttömyysturvan myöntämiseen). Hoitajan tulee itse tarkistaa 

omaishoidon tuen vaikutukset saamiinsa muihin etuuksiin.  

Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa, josta kunta on velvollinen suorittamaan ennakkopidätyksen, 

sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut. Jos omaishoitosopimus on ollut voimassa 31.12. verottajan 

veronpidätystiedot siirtyvät automaattisesti Monetralle, muutoin verokortti toimitetaan osoitteeseen 

Monetra, Siilinjärven kunta, palkat Pohjois-Savo Oy Tulliportinkatu 37 F 70110 Kuopio.  Siilinjärven kunta 

vakuuttaa omaishoitajan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain 

2 §:n tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.   

 5.2 Hoitopalkkion alentamisperusteet  
Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos:  

 hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä 4 §:n 1 momentissa edellytetään ja hoidon ja 

huolenpidon tarve on vähäistä tai siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.  

 Alle vuorokauden mittaiset virkistysvapaat sekä lakisääteiset vapaat eivät vaikuta hoitopalkkion 

määrään. 

Hoitopalkkioita alennetaan alla olevan taulukon mukaan yhtä alennusperustetta käyttäen 

 

Hoidettava on yli 8 tuntia arkipäivässä muun kuin omaishoitajan vastuulla. 25 % 

Hoidettavalle on myönnetty henkilökohtainen avustaja yli 40 tuntia/viikko 25 % 

Hoidettavalle on myönnetty kotihoitoa yli 20 tuntia/viikko  50 % 

Hoidettava on säännöllisesti yli 7 vuorokautta, mutta alle 14 vuorokautta 

kuukaudessa ympärivuorokautisessa jaksohoidossa kodin ulkopuolella 

25 % 

Hoidettava on säännöllisesti yli 14 vuorokautta kuukaudessa 

ympärivuorokautisessa lyhytaikaisessa hoidossa kodin ulkopuolella 

50 % 

 

5.3 Keskeytykset hoitopalkkion maksamisessa  
Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion 

maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua.  

Jos omaishoitotilanne kotona keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta 

kuin terveydellisestä syystä, hoitopalkkio keskeytyy 7 vuorokauden kuluttua.  

Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan omaishoidon tuen päätöksentekijälle omaishoidon 

keskeytymisestä tai kuntoutuksesta. Jos muutoksen ilmoittaminen on laiminlyöty ja tämän seurauksena 

omaishoidon tuen palkkiota on maksettu perusteetta, peritään perusteetta maksettu palkkio takaisin 

omaishoitajalta. 
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5.4 Oleskelu ulkomailla  
Omaishoidon tukea voidaan maksaa enintään kuukauden ajalta omaishoitajalle, joka matkustaa hoidettavan 

kanssa ulkomaille. Jos ulkomailla oleskelu jatkuu yli kuukauden, omaishoidon sopimus irtisanotaan. 

Omaishoitajalla on ilmoitusvelvollisuus ennen matkan alkamista ja sieltä palattuaan. 

Hoitajalla on velvollisuus ilmoittaa omatyöntekijälle kaikista äkillisistä keskeytyksistä tai kuntoutuksista.  

  

6. ASIAKASMAKSUT  
 

Omaishoidosta maksettavasta palkkiosta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua. Omaishoitoon kuuluvista 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen ja 

kunnan vahvistamien taksojen mukaiset palvelumaksut. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi 

järjestettävistä korvaavista palveluista peritään maksu asiakasmaksulain 6 b §:n säännösten mukaisesti. 

Lakisääteisen vapaan aikana hoidettavan hoidosta perittävät asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa. 

Omaishoidon tuen hoitopalkkiota ei oteta tulona huomioon määrättäessä kotihoidon palvelumaksua. Mikäli 

omaishoitajan vapaapäivät järjestetään palvelusetelillä, siitä tehdään erillinen päätös. Kunta ja omaishoitaja 

voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaapäivänsä useampana alle vuorokauden pituisena jaksona siten, 

että jaksojen pituus on yhteensä enintään vuorokausi. Vapaasta, joka pidetään useammassa alle 

vuorokauden jaksossa, voidaan periä enintään yksi maksu vapaata vuorokautta kohti. Asiakasmaksu voidaan 

periä ensimmäisen vapaajakson alkaessa. Poikkeuksena ovat palvelut, jotka on säädetty kokonaan tai osittain 

maksuttomiksi.  

 

7. ASIAKASSUUNNITELMA  
 

Sosiaalihuoltolain mukaan palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla 

asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen 

tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhdessä asiakkaan kanssa. 

Asiakassuunnitelma korostaa hoidollista merkitystä ja kytkee sen osaksi asiakkaan tarvitsemaa 

palvelukokonaisuutta. Asiakassuunnitelma tarkastetaan vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. 

Omaishoitolain 7 §:n mukaan suunnitelmaan on kirjattava vähintään:  

 omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö 

 muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö 

 omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palvelujen määrä ja sisältö  

 sekä miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan lakisääteisen vapaan, terveydenhoitoon liittyvien 

käyntien tai muun poissaolon aikana.  

Asiakassuunnitelmaan kirjataan myös: 

 hoidettavan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja ympäristön toimivuus  

 kodista hoitoympäristönä  

 omaisten ja läheisten antama tuki  

 tavoitteet ja keinot hoidettavan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi  

 seuranta-ajankohdat ja yhteydenpitosuunnitelma.  
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Asiakassuunnitelma toimii todisteena hoidettavalle ja omaishoitajalle suunnitelluista palveluista ja tuesta. 

Lisäksi se toimii työntekijöiden työvälineenä esimerkiksi kotihoito ja lyhytaikaishoito. Asiakassuunnitelman 

avulla turvataan asiakkaan palvelun yksilöllisyys ja jatkuvuus ja sovitetaan yhteen eri palvelut saumattomaksi 

kokonaisuudeksi. Omaishoidon tukea koskeva asiakassuunnitelma on yhteinen hoidettavalle ja 

omaishoitajalle. Omaishoitajalle laaditaan oma suunnitelma, jos hän tarvitsee muita kuin omaishoidon 

hoitotehtävää tukevia sosiaalihuollon palveluja. Hoitajan ja hoidettavan osallistuminen suunnitelman 

laatimiseen ja heidän näkemystensä huomioon ottaminen ovat onnistuneen omaishoidon perusta.  

 

8. VIRANHALTIJAPÄÄTÖS  

  
Omaishoidon tuesta laaditaan kirjallinen viranhaltijapäätös. Päätökset hoitopalkkiosta tehdään 

pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviksi. Viranhaltijapäätös lähetetään omaishoidon tuen hakijalle 

postissa. Asian osaisella on oikeus tehdä viranhaltijan päätöksestä oikaisuvaatimus, joka osoitetaan sosiaali- 

ja terveyslautakunnan jaostolle, valitusaika on 30 vrk tiedonsaannista. Kielteinen päätös perustellaan 

hakijalle ja tarvittaessa ohjataan muiden tukien ja palveluiden piiriin. 

 

9. OMAISHOITOSOPIMUS   
 

Kunta laatii omaishoitajan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi, 

ainoastaan erityisestä syystä se voi olla määräaikainen. Erityinen syy määräaikaisen sopimuksen tekemiseen 

voi olla lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin liittyvät muutokset, hoitajan työhön palaaminen, omaishoitajan 

vaihtuminen tiettynä ajankohtana tai omaishoitajan antaman hoidon korvaaminen toisella palvelulla tietyn 

määräajan jälkeen. Jos sopimus tehdään määräaikaisena ja hoidettavalla on hoidontarvetta vielä sopimuksen 

päättymisen jälkeen, kirjataan suunnitelmaan, miten hoito ja huolenpito toteutetaan omaishoitosopimuksen 

päättymisen jälkeen. Jos sopimus on tehty hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen ajaksi, ei hoitaja voi 

samanaikaisesti käydä töissä eikä hänellä voi tältä ajalta olla vähäistä suurempia työtuloja eikä ansiotuloa 

korvaavia tukia.   

Omaishoitosopimukseen kirjataan hoidon alkamisajankohta ja mahdollinen määräaikaisuus, hoitopalkkion 

määrä ja maksupäivä.  Sopimus sisältää tiedot hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta 

johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisistä syistä. Sopimukseen kirjataan 

hoitajan lakisääteinen tapaturmavakuutus ja oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin sekä vapaiden 

järjestämistavat. Sopimukseen kirjataan myös sopimuksen irtisanominen. Omaishoitosopimusta tarkistetaan 

tarvittaessa seurantakäyntien yhteydessä tai muuten sovittuna ajankohtana. Hoitaja sitoutuu 

allekirjoittaessaan sopimusta vaitioloon hoidettavan hoidollisista asioista.   

 

10. OMAISHOITOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PÄÄTTÄMINEN 
 

Omaishoitosopimus voidaan kunnan puolelta irtisanoa päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan 

kahden kuukauden kuluttua. Jos hoitaja irtisanoo sopimuksen, sopimus päättyy kuukauden kuluttua 

sopimuksen irtisanomisesta. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka 

aikana hoito hoidettavan terveydentilan tai hoidon toteuttamisessa tapahtuvista muutoksista johtuen käy 

tarpeettomaksi. Omaishoidettava voi näissä tilanteissa esimerkiksi siirtyä tehostettuun palveluasumiseen, 

menehtyä tai kuntoutua niin, ettei perusteita omaishoidon tuelle enää ole. 



13 
 

Kunta irtisanoo sopimuksen, jos hoito ei enää vastaa hoidettavan etua ja vaarantaa hoidettavan terveyden 

tai turvallisuuden. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai 

turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi. Hoitajaa ja hoidettavaa kuullaan ennen 

sopimuksen purkamisesta. Puutteen korjaamiselle voidaan antaa määräaika.   

 

11. OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEINEN VAPAA   
 

Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja sitä kautta osaltaan 

varmistaa hoidon laatu. Omaishoitosopimusta tehtäessä tai sitä myöhemmin tarkistettaessa arvioidaan, 

onko omaishoitaja annetun hoidon ja huolenpidon sitovuuden perusteella oikeutettu kahden vai kolmen 

vuorokauden vapaaseen kalenterikuukautta kohti. Tieto oikeudesta lain mukaisiin vapaapäiviin merkitään 

asiakassuunnitelmaan. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta perittävän tilapäishoidon maksu määräytyy 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n mukaisesti. Alle 18-vuotiailta ei peritä 

omavastuuosuutta. Hoitovuorokaudella tarkoitetaan tässä saapumisajasta seuraavaa 24 tunnin jaksoa.  

Kunta voi tarvittaessa järjestää omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia 

virkistysvapaita. Edellytyksenä on, että perusteet omaishoitosopimuksen tekemiselle täyttyvät, mutta kunta 

ja omaishoitoperhe eivät ole syystä tai toisesta tehneet sopimusta (sosiaalihuoltolain 27 b §). Edellytyksenä 

on, että hoidon sitovuus ja tuen tarve on kirjattu hoidettavan asiakassuunnitelmaan. Sosiaalihuolto-lain 27 b 

§:n nojalla järjestettävän vapaan aikaisen palvelun asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin 

omaishoitolain nojalla järjestettävä vapaa. 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme (3) 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- ja terveyspalveluja taikka 

saaden kuntoutusta tai opetusta. Hoidon sitovuus ei ole ympärivuorokautista, mikäli hoidettava on 

säännöllisesti arkipäivisin keskimäärin enemmän kuin 7 tuntia muun hoidon, huolenpidon tai tuen piirissä. 

Tällöin oikeutta 3 vuorokauden vapaaseen ei synny, vaan hoitaja on oikeutettu 2 vuorokauden pituiseen 

vapaaseen.  Oikeutta kolme vuorokautta kestävään vapaaseen kalenterikuukautta kohti ei ole silloin, kun 

omaishoito keskeytyy yli seitsemäksi (7) vuorokaudeksi lakisääteisen vapaa lisäksi kalenterikuukauden 

aikana, tällöinkin hoitajalla on oikeus 2 vuorokauden mittaiseen vapaaseen. 

Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaat säännöllisesti kuukausittain. Hoitajan jaksamisen tukemiseksi 

vapaavuorokaudet suositellaan pidettäväksi kuukausittain. Omaishoitajan on mahdollista säästää 

korkeintaan kolmen kuukauden ajalta lakisääteisiä vapaapäiviä ja pitää vapaata pidemmän jakson kerrallaan. 

Lakisääteiset vapaat tulee pitää kolmen kuukauden sisällä siitä, kun ne on ansaittu. Jos asiakassuunnitelmassa 

on sovittu hoidettavan ympärivuorokautisesta hoidosta säännöllisesti muualla kuin kotona osana hoidon 

kokonaisuutta, tulee hoitajan käyttää vapaapäivät silloin kun hoidettavan hoito on järjestetty muualla.  

11.1 Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen 
 

Omaishoitajan vapaan järjestämistapa pyritään sopimaan yksilöllisesti ja kirjataan omaishoidon 

asiakassuunnitelmaan.  

Kunkin omaishoitajan ja -hoidettavan tilanteeseen pyritään löytämään sopiva omaishoitoa korvaavan 

hoidon muoto. Kunta päättää viimesijassa siitä, miten omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään. 

Lakisääteisen vapaan ajan hoito voidaan järjestää omaishoidettavalle esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  
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 Ympärivuorokautisessa lyhytaikaishoidossa kunnan omissa yksiköissä. 

 Sijaishoitajan avulla. Sijaishoitajana voi toimia toimeksiantosopimuksella omainen tai muu 

läheinen. Sijaisjärjestely edellyttää hoitajan suostumusta ja hoidettavan mielipiteen huomioimista. 

Sijaisjärjestelyn tulee olla hoidettavan edun mukaista. 

 Yli 65-vuotiaille päivätoimintana (yksi lakisääteinen vapaa vastaa yhtä päivätoimintapäivää) 

 Perhehoitona. Perhehoitajana voi toimia kunnan toimeksiantosopimuksella yksityinen 

perhehoitaja.    

 Palvelusetelillä. Erityisistä perustelluista syistä, esimerkiksi kunnan omat hoitoa tarjoavat yksiköt 

eivät kykene tarjoamaan hoitoa. Yksi palveluseteli vastaa yhtä vuorokautta. Palvelusetelillä voi 

ostaa hoitoapua kotiin kunnan hyväksymiltä palvelusetelituottajilta tai järjestää hoidettavan hoito 

kunnan hyväksymiltä palvelusetelituottajilta palveluasumisena. 

 Maksusitoumuksella. Erityisistä perustelluista syistä.  

11.2 Muu vapaa / virkistysvapaa  
Omaishoitajalle voidaan järjestää lakisääteisten vapaiden lisäksi virkistysvapaata. Virkistysvapaan aikainen 

hoito voidaan järjestää kuten lakisääteisen vapaan ajan hoito. Virkistysvapaan myöntämisestä tehdään 

päätös. Viranhaltijan päätökseen tyytymätön asianosainen voi saattaa asian yksilö-asiain jaoston 

käsiteltäväksi.  

 

12. OMAISHOITAJAN HOITOTEHTÄVÄÄ TUKEVAT PALVELUT 
 

Hoitopalkkion ohella kunta järjestää hoitotyön vaatimat välttämättömät muut palvelut, joita voivat olla 

arjessa pärjäämistä ja kotihoidon palveluita täydentävät tukipalvelut kotiin. Palveluohjaaja on säännöllisesti 

yhteydessä omaishoitoperheisiin tukeakseen omaishoitajaa ja arvioidakseen omaishoitoperheen 

palveluntarvetta. Hoitajalla on myös oikeus saada tukea ja neuvoja hoitotyössään vaikka hoitaja ei olisikaan 

kunnallisen omaishoidontuen piirissä. Kielteinen päätös ei tarkoita palveluohjauksen päättymistä. 

12.1 Omaishoitajan koulutus ja valmennus  
Omaishoitolain 3 a §:n mukaan (511/2016) kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta 

ja koulutusta hoitotehtävää varten. Omaishoitajille järjestettävän valmennuksella ja koulutuksella pyritään 

tukemaan omaishoitajuutta ja antamaan tehtävään tarvittavia valmiuksia. Koulutusta ja valmennusta 

voidaan järjestää jo ennen omaishoitotehtävän alkamista sekä niille omaishoitajille, jotka eivät ole tehneet 

omaishoitosopimusta Siilinjärven kunnan kanssa. 

12.2 Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukset  
Kunta tarjoaa omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja 

hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarve tarkastuksille ja muille palveluille arvioidaan 

osana palvelutarpeen arviointia. Omaishoitajalle lähetetään kutsu hyvinvointi- ja terveystapaamiseen. 

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 

arviointi, 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.  




